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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

           Karar Sayısı : 2013/4428
           17 Ağustos 1999 ve 12 Kasım 1999 tarihlerinde meydana gelen depremler nedeniyle
Düzce İlinde inşa edilen, ancak çeşitli nedenlerle boş kalan işyerlerinden 1060 adedinin Düzce
İl Özel İdaresine bedelsiz olarak devredilmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması;
Başbakan Yardımcılığının 28/1/2013 tarihli ve 563 sayılı yazısı üzerine, 15/5/1959 tarihli ve
7269 sayılı Kanunun 31 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 4/3/2013 tarihinde karar-
laştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN
                  Başbakan

                    F. ÇELİK                                   A. BABACAN                                B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ
         Başbakan Yardımcısı V.                   Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                             M. MÜEZZİNOĞLU                            E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN
                Adalet Bakanı              Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı V.       Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                           A. DAVUTOĞLU                                 E. BAĞIŞ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                             Ekonomi Bakanı V.

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI
  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                  M. GÜLER                                   C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK
                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           M. GÜLER                                          V. EROĞLU
                                Milli Eğitim Bakanı                       Milli Savunma Bakanı V.                    Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM
                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

25 Nisan 2013
PERŞEMBE

Sayı : 28628



4/3/2013 TARİHLİ VE 2013/4428 SAYILI 
KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1 – (1) 17 Ağustos 1999 ve 12 Kasım 1999 tarihlerinde meydana gelen
depremler nedeniyle işyerleri yıkılan veya ağır hasar gören kişilere verilmek üzere Düzce İlinde
inşa edilen, ancak çeşitli nedenlerle boş kalan ve ekli listede bulunduğu yer ile ada, parsel, blok
ve bağımsız bölüm numaraları belirtilen 1060 adet işyeri; sağlık, eğitim, kültür ve turizm gibi
hizmetler için kullanılmak üzere Düzce İl Özel İdaresine bedelsiz olarak devredilir.

MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının

bağlı olduğu Bakan yürütür.
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           Karar Sayısı : 2013/4459

           Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak fakülte ve yüksekokulların kurulması ile

bazı yüksekokulların kapatılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Milli Eğitim

Bakanlığının teklif yazıları üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu mad-

desine göre, Bakanlar Kurulu'nca 11/3/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                    C. YILMAZ                                  B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı V.                  Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     S. ERGİN                                     N. ERGÜN

                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı V.        Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                                 T. YILDIZ                                M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı V.                             Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                  M. GÜLER                                   C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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11/3/2013 TARİHLİ VE 2013/4459 SAYILI 

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1 – (1) Ekli listede belirtilen yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak

karşılarında belirtilen fakülte ve yüksekokullar kurulmuştur.

(2) Balıkesir Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Rektörlükleri bünyesinde yer alan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulları kapatılmıştır.

MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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           Karar Sayısı : 2013/4475
           İzmir Hafif Raylı Sistem 2. Aşama Projesi Tünel İşleri ile İzmirspor ve Hatay İstasyonları
İkmal İnşaatı Yapım İşinde sözleşme bedelinin % 39,26'sı kadar iş artışına izin verilmesine
ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığının 1/3/2013 tarihli ve 6569 sayılı
yazısı üzerine, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 24 üncü maddesine göre,
Bakanlar Kurulu'nca 11/3/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN
                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                    C. YILMAZ                                  B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ
           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı V.                  Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     S. ERGİN                                     N. ERGÜN
                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı V.        Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                                 T. YILDIZ                                M. Z. ÇAĞLAYAN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı V.                             Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI
  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                  M. GÜLER                                   C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK
                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU
                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM
                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

11/3/2013 TARİHLİ VE 2013/4475 SAYILI 
KARARNAMENİN EKİ 

KARAR
İş artışı
MADDE 1 – (1) İzmir Hafif Raylı Sistem 2. Aşama Projesi Tünel İşleri ile İzmirspor

ve Hatay İstasyonları İkmal İnşaatı Yapım İşi kapsamında;
a) Tünel invert betonlarında beklenmedik ilave hidrostatik etki nedeniyle oluşan çat-

lakların mevcut betonarme donatısında korozyona yol açmamasına yönelik takviye çalışmaları
yapılması,

b) İnvert çatlamasına neden olan hidrostatik etkinin azaltılmasına yönelik olarak
tünellerde bakım ve kontrole dayalı etkin bir yeraltı suyu drenaj sisteminin kurulması ve sis-
temin SCADA sistemi ile irtibatlandırılması,

c) Proje başlangıcından bu yana geçen zamana bağlı olarak yaşanabilecek bir stabilite
sorununa karşı zorunlu hale gelen;

1) Şaft-4 şaft içi kaçış merdiveninin yapılması,
2) Şaft-5 iç kaplama beton imalatının tamamlanması,
ç) İstasyonlarda mevcut olan yangın müdahale ve söndürme tesisat ve bileşenlerine

benzer şekilde ana hat tünelleri boyunca kesintisiz bir yangın söndürme tesisatı kurulması, 
amacıyla birim fiyat sözleşme bedelinin %39,26'sı kadar iş artışına izin verilmiştir.
Yürürlük
MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                            24 Nisan 2013
       69471265-305-3866

CUMHURBAŞKANLIĞI  YÜCE KATINA

           İstanbul Süreci Bakanlar Konferansına katılmak ve görüşmelerde bulunmak üzere;
25 Nisan 2013 tarihinde Kazakistan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet
DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Taner YILDIZ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan

                                        —————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                  24 Nisan 2013
     68244839-140.03-126-306

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 24/4/2013 tarihli ve 69471265-305-3866 sayılı yazınız.
           İstanbul Süreci Bakanlar Konferansına katılmak ve görüşmelerde bulunmak üzere,
25 Nisan 2013 tarihinde Kazakistan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet
DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Taner YILDIZ’ın vekâlet etmesi uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                            24 Nisan 2013
       69471265-305-3867

CUMHURBAŞKANLIĞI  YÜCE KATINA

           Görüşmelerde bulunmak üzere; 25 Nisan 2013 tarihinde Finlandiya’ya gidecek olan
Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI’nın dönüşüne kadar Milli Eğitim Bakanlığına, Gençlik ve
Spor Bakanı Suat KILIÇ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan

                                        —————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                  24 Nisan 2013
     68244839-140.03-127-307

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 24/4/2013 tarihli ve 69471265-305-3867 sayılı yazınız.
           Görüşmelerde bulunmak üzere, 25 Nisan 2013 tarihinde Finlandiya’ya gidecek olan
Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI’nın dönüşüne kadar Milli Eğitim Bakanlığına, Gençlik ve
Spor Bakanı Suat KILIÇ’ın vekâlet etmesi uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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YÖNETMELİKLER

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

ŞEKER KOTALARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/4/2002 tarihli ve 24713 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Şeker Ko-
talarının Düzenlenmesine İlişkin Yönetmeliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“yeni kota tahsisi” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve bu konulardaki uygulamanın denetim”
ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “4 üncü
maddesi” ibaresi “4 üncü ve 12 nci maddeleri” ibaresi ile değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (m) bendinde
yer alan “ham” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“Yeni fabrika kurulabilmesi ve/veya mevcut fabrikaların kapasitelerini artırabilmeleri
için kota temin etmeleri zorunludur. Kurul kota temin taleplerini, ülkedeki toplam kurulu kapasite
ve şeker arz talep dengesini dikkate alarak değerlendirir. Bu konudaki Kurul kararı ilgiliye bil-
dirilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “her şeker
cinsi” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve hammaddesi” ibaresi eklenmiş, aynı fıkrada yer alan
“istenen şekilde” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, “ilk iki haftası içinde” ibaresi “15 inci gününe
kadar Kurumca talep edilen usul ve şekilde” ibaresi ile değiştirilmiş, aynı fıkradan sonra gelmek
üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve sonraki fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“Kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere, şirketler, her pazarlama yılına ait ham-
madde miktarları ile elde edilen son ürün miktarlarının kota esasına göre üretim, satış ve stok
gerçekleşme bilgi ve verilerini takip eden ekim ayı sonuna kadar yeminli mali müşavir raporu
ile Kuruma ibraz ederler. Raporda yer alması gereken hususlar Kurul tarafından belirlenir.

Nişasta bazlı şekerler ile sakaroz kökenli sıvı şeker üretimi yapan şirketlerin fabrikala-
rının satışa esas noktalarına kütlesel debimetre tesis edilir.

Nişasta bazlı şeker üreticisi şirketler, fabrikalarına her bir şeker türünün elde edildiği
evaporasyon ünitesi çıkışına, glukoz ve fruktoz karışımlarının yapılması, katkı maddesi ilavesi
gibi her türlü işlemden önce, ürün miktarının ölçümü amacıyla kütlesel debimetre tesis ederler.
Debimetre tesisi ve kullanımı Kurumun denetimi ve gözetimi altında yapılır.

Debimetreler ile ölçülen miktarlar Kurum tarafından talep edilen şekil ve usulde Ku-
ruma bildirilir. Debimetrelerin tipi, hassasiyeti ve diğer özellikleri ile tesisi, işletilmesi, izlen-
mesi, kullanılması, sonuçlarının değerlendirilmesi ve diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar
Kurul tarafından belirlenir.

Debimetrelerden ölçülen miktarlar ile satışa esas kayıtlar ve stok miktarları arasındaki
%5’in üzerindeki farkı açıklanamayan her bir kilogram şekerin A kotası dışı satıldığı kabul
edilerek şirketlere Kanunun 11 inci maddesi çerçevesinde idari para cezası uygulanır.”

25 Nisan 2013 – Sayı : 28628                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 27

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 27



MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ilk cümlesi aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Kanunla verilen görevlerle sınırlı olmak üzere Kurum tarafından; şirket ve bünyesin-

deki fabrikalar ile piyasada mal veya hizmet üreten, pazarlayan, satan gerçek ve tüzel kişiler

nezdinde, araştırma ve denetim yapılabilir. Şirket ve bünyesindeki fabrikalar nezdinde iki yılda

en az bir defa olmak üzere denetimde bulunulur. Denetimlerde hammadde miktarları ile elde

edilen son ürün miktarlarının birbiriyle ve kayıtlarla uyumu denetlenir. Denetim amaçlı olarak

denetlenenlere ait ölçüm cihazları kullanılabilir, her türlü emtia incelenebilir, numune alınabilir,

ürünlerin sayımı yapılabilir. Şirket ve bünyesindeki fabrikalarda gözetim ve denetim işlemleri

teknolojik araçlardan yararlanılmak suretiyle yapılabilir.”

“Kurum, görev alanıyla ilgili yapılacak iş ve işlemler hakkında kamu kurum ve kuru-

luşları ile iş birliği yapmaya yetkilidir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Debimetre Tesisi

Geçici Madde 1 – Nişasta bazlı şeker üreticisi şirketler, 7 nci maddenin beşinci fıkra-

sında belirtilen debimetreleri bu maddenin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde tesis

ederler.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Şeker Kurulu yürütür.

—— • ——
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE

GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile

ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güven-

liği Kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 ve

31 inci maddeleri ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 12 nci maddelerine dayanılarak ve 3/10/2009

tarihli ve 2009/104/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifine paralel olarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,
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b) Bakım: İş ekipmanında yapılan her türlü temizlik, ayar, kalibrasyon gibi işlemlerin

tamamını,

c) İş ekipmanı: İşin yapılmasında kullanılan herhangi bir makine, alet, tesis ve tesisatı,

ç) İş ekipmanının kullanımı: İş ekipmanının çalıştırılması, durdurulması, kullanılması,

taşınması, tamiri, tadili, bakımı, hizmete sunulması ve temizlenmesi gibi iş ekipmanı ile ilgili

her türlü faaliyeti,

d) Maruz kişi: Tamamen veya kısmen tehlikeli bölgede bulunan kişiyi,

e) Operatör: İş ekipmanını kullanma görevi verilen çalışan veya çalışanları,

f) Özel risk taşıyan iş ekipmanı: Tehlikelerin teknik önlemlerle tam olarak kontrol altına

alınamadığı iş ekipmanını,

g) Periyodik kontrol: İş ekipmanlarının, bu Yönetmelikte öngörülen aralıklarda ve be-

lirtilen yöntemlere uygun olarak, yetkili kişilerce yapılan muayene, deney ve test faaliyetlerini,

ğ) Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişi: Bu Yönetmelikte belirtilen iş ekipman-

larının teknik özelliklerinin gerektirdiği ve EK-III’te yer alan istisnalar saklı kalmak kaydıyla

ilgili branşlardan mühendis, tekniker ve yüksek teknikerleri,

h) Tehlikeli bölge: İş ekipmanının bünyesinde veya çevresinde yer alan ve kişiler için

sağlık ve güvenlik yönünden risklerin bulunduğu bölgeyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İşverenlerin Yükümlülükleri

Genel yükümlülükler

MADDE 5 – (1) İşveren, işyerinde kullanılacak iş ekipmanının yapılacak işe uygun

olması ve bu ekipmanın çalışanlara sağlık ve güvenlik yönünden zarar vermemesi için gerekli

tüm tedbirleri alır.

(2) İşveren:

a) İş ekipmanını seçerken işyerindeki özel çalışma şartlarını, sağlık ve güvenlik yönün-

den tehlikeleri göz önünde bulundurarak, bu ekipmanın kullanımının ek bir tehlike oluşturma-

masına dikkat eder.

b) İş ekipmanının, çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden tamamen tehlikesiz olma-

sını sağlayamıyorsa, kabul edilebilir risk seviyesine indirecek uygun önlemleri alır.

İş ekipmanı ile ilgili kurallar

MADDE 6 – (1) İşyerlerinde kullanılan iş ekipmanları ile ilgili aşağıdaki hususlara

uyulur:

a) 5 inci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, işveren; iş ekipmanının bu Yönetmeliğin

EK-I’inde belirlenen asgari gereklere uygun olmasını sağlar.

b) İşveren, iş ekipmanının kullanımı süresince, yeterli bakımını yaptırarak bu maddenin

(a) bendinde belirtilen hususlara uygun durumda olması için gerekli önlemleri alır.

(2) İşveren, işyerinde kullanılan iş ekipmanının, EK-II’de belirtilen hususlara uygun

güvenlik düzeyinde olmasını sağlar.
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İş ekipmanının kontrolü
MADDE 7 – (1) İşyerinde kullanılan iş ekipmanının kontrolü ile ilgili aşağıdaki hu-

suslara uyulur.
a) İş ekipmanının güvenliğinin kurulma ve montaj şartlarına bağlı olduğu durumlarda,

ekipmanın kurulmasından sonra ve ilk defa kullanılmadan önce ve her yer değişikliğinde ekip-
manın, periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler tarafından kontrolü yapılır, doğru kurul-
duğu ve güvenli şekilde çalıştığını gösteren belge düzenlenir.

b) İşverence, arızaya sebep olabilecek etkilere maruz kalarak tehlike yaratabilecek iş
ekipmanının;

1) Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerce periyodik kontrollerinin yapılması,
2) Çalışma şeklinde değişiklikler, kazalar, doğal olaylar veya ekipmanın uzun süre kul-

lanılmaması gibi iş ekipmanındaki güvenliğin bozulmasına neden olabilecek durumlardan son-
ra, arızanın zamanında belirlenip giderilmesi ve sağlık ve güvenlik koşullarının korunması için
periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerce gerekli kontrollerin yapılması,

sağlanır.
c) Kontrol sonuçları kayıt altına alınır ve yetkililer her istediğinde gösterilmek üzere

uygun şekilde saklanır.
(2) İş ekipmanı işletme dışında kullanıldığında, yapılan son kontrol ile ilgili belge de

ekipmanla birlikte bulundurulur.
(3) Hangi tür iş ekipmanın kontrole tabi tutulacağı, bu kontrollerin hangi sıklıkla ve

hangi şartlar altında yapılacağı ile kontrol sonucu düzenlenecek belgelerle ilgili usul ve esaslar
EK-III’te belirtilmiştir.

Özel risk taşıyan iş ekipmanı
MADDE 8 – (1) Çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden, özel risk taşıyan iş ekip-

manlarının kullanılmasında aşağıdaki önlemler alınır.
a) İş ekipmanı, sadece o ekipmanı kullanmak üzere görevlendirilen kişilerce kullanılır.
b) Bu ekipmanların tamiri, tadili, kontrolü, bakımı ve hizmete alınması bu işleri yap-

makla özel olarak görevlendirilen kişilerce yapılır.
İş sağlığı ve ergonomi
MADDE 9 – (1) Asgari sağlık ve güvenlik gereklerinin uygulanmasında, çalışanların

iş ekipmanı kullanımı sırasındaki duruş pozisyonları ve çalışma şekilleri ile ergonomi pren-
sipleri işverence tam olarak dikkate alınır.

Çalışanların bilgilendirilmesi
MADDE 10 – (1) İşveren, iş ekipmanları ve bunların kullanımına ilişkin olarak çalı-

şanların bilgilendirilmesinde aşağıda belirtilen hususlara uymakla yükümlüdür.
a) Çalışanlara, kullandıkları iş ekipmanına ve bu iş ekipmanın kullanımına ilişkin yeterli

bilgi ve uygun olması halinde yazılı talimat verilir. Bu talimat, imalatçı tarafından iş ekipma-
nıyla birlikte verilen kullanım kılavuzu dikkate alınarak hazırlanır. Talimatlar iş ekipmanıyla
beraber bulundurulur. Bu bilgiler ve yazılı talimatlar en az aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde
hazırlanır.

1) İş ekipmanının kullanım koşulları.
2) İş ekipmanında öngörülen anormal durumlar.
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3) Bulunması halinde iş ekipmanının önceki kullanım deneyiminden elde edilen so-
nuçlar.

(2) Çalışanlar, kendileri kullanmasalar bile çalışma alanında veya işyerinde bulunan iş
ekipmanlarının kendilerini etkileyebilecek tehlikelerinden ve iş ekipmanı üzerinde yapılacak
değişikliklerden kaynaklanabilecek tehlikelerden haberdar edilir.

(3) Bu bilgiler ve yazılı talimatların, basit ve kolay anlaşılır bir şekilde olması gerekir.
Çalışanların eğitimi
MADDE 11 – (1) İşverence iş ekipmanını kullanmakla görevli çalışanlara, bunların

kullanımından kaynaklanabilecek riskler ve bunlardan kaçınma yollarına ilişkin eğitim almaları
sağlanır. Ayrıca 8 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen, iş ekipmanının tamiri,
tadili, kontrol ve bakımı konularında çalışanlara işverenlerce yeterli özel eğitim verilir.

Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması
MADDE 12 – (1) İşveren, bu Yönetmelik ve eklerinde belirtilen konularda çalışanların

veya temsilcilerinin görüşlerini alır ve katılımlarını sağlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Hususlar

Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerin bildirimi
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında periyodik kontrolleri yapmaya yetkili

kişiler, bilgilerini Bakanlığa elektronik ortamda kayıt yaptırır.
a) Bakanlığa elektronik ortamda yapılacak kayıt, asgari aşağıdaki bilgileri içerir.
1) Adı ve soyadı.
2) T.C. kimlik numarası.
3) Mezun olduğu okul, bölüm, tarihi ve diploma numarası.
4) Hizmet zorunluluğu bulunması halinde çalıştığı kurum veya işletmenin sigorta sicil

numarası.
5) Periyodik kontrol yapacağı iş ekipmanı.
(2) Bildirimde beyan esastır. Bu kişilere Bakanlıkça kayıt numarası verilir.
(3) Bakanlıkça yapılan araştırma sonucu beyan edilen bilgilerin doğru olmadığı tespit

edilenlerin kaydı silinir. Kaydı silinenler Bakanlığın internet sitesinde ilân edilir. Bu kişiler
hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde işlem yapılır.

(4) Kaydı silinenlerin silinme tarihinden itibaren üç yıl içerisinde yaptığı başvurular,
üç yılın tamamlanmasına kadar askıya alınır.

(5) Periyodik kontrol raporlarında kayıt numaralarının bulunması gerekir.
(6) Beyan edilen bilgilerin doğru olmadığı tespit edilenler ile kayıt numarası almayanlar

tarafından düzenlenen periyodik kontrol raporları geçersiz sayılır.
Yetkilendirme, eğitim ve denetim
MADDE 14 – (1) Periyodik kontrol yapacak kişi ve kuruluşlara akreditasyon, yetki-

lendirme ve eğitim zorunluluğu getirmeye Bakanlık yetkilidir.
(2) Periyodik kontrolleri yapılmış iş ekipmanları ile ilgili olarak, periyodik kontrol ra-

porunun gerçeğe aykırı düzenlenmesi, bu Yönetmelikte yer alan kriterlere uygun olmayan ki-
şilerce yapılması, uygun olmayan deney ve test yöntemleri kullanılarak yapılması gibi uygun-
suzlukların Bakanlıkça tespit edilmesi durumunda, periyodik kontrol raporları geçersiz sayılır.
Ayrıca düzenleyen kişiler hakkında 13 üncü maddenin üçüncü fıkrasına göre işlem yapılır.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 15 – (1) 11/2/2004 tarihli ve 25370 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş

Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği yürürlükten kaldırıl-

mıştır.

Daha önce düzenlenmiş olan periyodik kontrol raporları

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlen-

miş olan periyodik kontrol raporları süresince geçerlidir.

(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl boyunca periyodik kontrol ra-

porunda kayıt numarası aranmaz.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmeliğin;

a) 13 üncü maddesi yayımı tarihinden itibaren bir yıl sonra,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yü-

rütür.

EK - I
İŞ EKİPMANLARINDA BULUNACAK ASGARİ GEREKLER

1. Genel hususlar
1.1. Bu ekte belirtilen hususlar, bu Yönetmelik hükümleri dikkate alınarak ve söz ko-

nusu iş ekipmanında bunlara karşılık gelen riskin bulunduğu durumlarda uygulanır.
1.2. Bu ekte belirtilen asgari gerekler, iş ekipmanlarında aranacak temel gereklerdir.
2. İş ekipmanlarında bulunacak asgari genel gerekler
2.1. İş ekipmanında bulunan ve güvenliği etkileyen kumanda cihazları için asgari ge-

rekler;
2.1.1. İş ekipmanında bulunan ve güvenliği etkileyen kumanda cihazları açıkça görü-

lebilir ve tanınabilir özellikte olur. Gerektiğinde uygun şekilde işaretlenir.
2.1.2. Kumanda cihazları zorunlu haller dışında, tehlikeli bölgenin dışına yerleştirilir

ve bunların kullanımı ek bir tehlike oluşturmaz. Kumanda cihazları, istem dışı hareketlerde
tehlikeye neden olmaması gerekir.

2.1.3. Operatör, ana kumanda yerinden tehlike bölgesinde herhangi bir kimsenin bu-
lunmadığından emin olması gerekir. Bu mümkün değilse makine çalışmaya başlamadan önce
otomatik olarak devreye girecek sesli ve ışıklı ikaz sistemi bulunur.

2.1.4. İş ekipmanının çalıştırılması veya durdurulması sebebiyle doğabilecek tehlikelere
maruz kalan çalışanlar yeterli zaman ve imkân sağlayan tedbirlerle bu tehlikelerden korunur.

2.1.5. Kumanda sistemleri güvenli ve planlanan kullanım şartlarında meydana gelebi-
lecek arıza, bozulma veya herhangi bir zorlanma göz önüne alınarak uygun nitelikte seçilir.

2.2. İş ekipmanlarının çalıştırılması, bu amaç için yapılmış kumandaların ancak bilerek
ve isteyerek kullanılması ile sağlanır.
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2.2.1. Bu kural, çalışanlar için tehlike oluşturmadığı sürece;
a) Herhangi bir sebeple iş ekipmanın durmasından sonra tekrar çalıştırılmasında,
b) Hız, basınç gibi çalışma şartlarında önemli değişiklikler yapılırken de,
uygulanır.
2.2.2. Bu kural otomatik çalışan iş ekipmanının normal çalışma programının devamı

süresindeki tekrar harekete geçme veya çalışma şartlarındaki değişiklikler için uygulanmaz.
2.3. Bütün iş ekipmanlarında, ekipmanı tümüyle ve güvenli bir şekilde durdurabilecek

bir sistem bulunur. Her bir çalışma yerinde, tehlikenin durumuna göre, iş ekipmanının tamamını
veya bir kısmını durdurabilecek ve bu ekipmanın güvenli bir durumda kalmasını sağlayacak
kumanda sistemi bulunur. İş ekipmanlarının durdurma sistemleri, çalıştırma sistemlerine göre
öncelikli olması gerekir. İş ekipmanı veya tehlikeli kısımları durdurulduğunda, bunları harekete
geçiren enerji de kesilecek özelliğe sahip olur.

2.4. İş ekipmanının tehlikesi ve normal durma süresinin gerektirmesi halinde iş ekip-
manında acil durdurma sistemi bulunur.

2.5. Parça fırlaması veya düşmesi riski taşıyan iş ekipmanları, bu riskleri ortadan kal-
dırmaya uygun güvenlik tertibatı ile donatılır.

2.5.1. Gaz, buhar, sıvı veya toz çıkarma tehlikesi olan iş ekipmanları, bunları kayna-
ğında tutacak veya çekecek uygun sistemlerle donatılır.

2.6. Çalışanların sağlığı ve güvenliği açısından gerekiyorsa, iş ekipmanı ve parçaları
uygun yöntemlerle sabitlenir.

2.7. Çalışanların sağlık ve güvenliği açısından önemli bir tehlike oluşturabilecek, iş
ekipmanının parçalarının kırılması, kopması veya dağılması riskine karşı uygun koruma ön-
lemleri alınır.

2.8. İş ekipmanının hareketli parçalarıyla mekanik temas riskinin kazaya yol açabileceği
hallerde; iş ekipmanı, tehlikeli bölgeye ulaşmayı önleyecek veya bu bölgeye ulaşılmadan önce
hareketli parçaların durdurulmasını sağlayacak uygun koruyucular veya koruma donanımı ile
donatılır.

2.8.1. Koruyucular ve koruma donanımı;
a) Sağlam yapıda olur,
b) İlave bir tehlikeye sebep olmayacak özellikte olur,
c) Kolayca yerinden çıkarılmayacak veya etkisiz hale getirilemeyecek şekilde olur,
ç) Tehlike bölgesinden yeterli uzaklıkta bulunur,
d) Ekipmanın görülmesi gereken operasyon noktalarına engel olmayacak özellikte olur,
e) Sadece işlem yapılan alana erişimi kısıtlar ve bunların çıkarılmasına gerek kalmadan

parça takılması, sökülmesi ve bakımı için gerekli işlemlerin yapılması mümkün olur.
2.9. İş ekipmanının çalışılan veya bakımı yapılan bölge ve operasyon noktaları, yapı-

lacak işleme uygun şekilde aydınlatılır.
2.10. İş ekipmanının yüksek veya çok düşük sıcaklıktaki parçalarına çalışanların yak-

laşmasını veya temasını engelleyecek tedbirler alınır.
2.11. İş ekipmanına ait ikaz donanımları kolay algılanır ve anlaşılır olur.
2.12. İş ekipmanı sadece tasarım ve imalat amacına uygun işlerde ve şartlarda kullanılır.
2.13. İş ekipmanının bakım işleri, ancak iş ekipmanı kapalı iken yapılabilir. Bunun

mümkün olmadığı hallerde, bakım işleri yürütülürken gerekli önlemler alınır veya bu işlerin
tehlike bölgesi dışında yapılması sağlanır.

2.13.1. Bakım defteri bulunan makinelerde bakımla ilgili işlemler günü gününe bu def-
tere işlenir. 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa uygun olarak güvenli elektronik imza ile
imzalanmış ve elektronik ortamda saklanan kayıtlar da bakım defteri olarak kabul edilir.
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2.14. İş ekipmanlarının enerji kaynaklarını kesecek araç ve gereçler kolayca görülebilir
ve tanınabilir özellikte olur. Ekipmanın enerji kaynaklarına yeniden bağlanması çalışanlar için
tehlikeye sebep olmayacak özellikte olur.

2.15. İş ekipmanlarında, çalışanların güvenliğinin sağlanmasında esas olan ikaz ve işa-
retler bulunur.

2.16. Çalışanların üretim, bakım ve ayar işlemleri yapacakları yerlere güvenli bir şekilde
ulaşabilmeleri ve orada güvenli bir şekilde çalışabilmeleri için uygun şartlar sağlanır.

2.17. Bütün iş ekipmanları, ekipmanın aşırı ısınması veya yanmasına veya ekipmandan
gaz, toz, sıvı, buhar veya üretilen, kullanılan veya depolanan diğer maddelerin yayılması riskine
karşı çalışanların korunmasına uygun olur.

2.18. Bütün iş ekipmanları, ekipmanda üretilen, kullanılan veya depolanan maddelerin
veya ekipmanın patlama riskini önleyecek özellikte olur.

2.19. Bütün iş ekipmanları, çalışanların doğrudan veya dolaylı olarak elektrikle temas
riskinden korunmasına uygun olur.

3. Özel tipteki iş ekipmanında bulunacak asgari ek gerekler
3.1. Kendinden hareketli veya bir başka araç vasıtasıyla hareket edebilen iş ekip-

manları için asgari gerekler;
3.1.1. Üzerinde çalışan bulunan iş ekipmanı, ekipmanın bir yerden bir yere götürülmesi

sırasında tekerleklere veya paletlere takılma veya temas etme riski de dahil çalışanlar için olu-
şabilecek bütün riskleri azaltabilecek uygun sistemlerle donatılır.

3.1.2. İş ekipmanının çekicisi ile çekilen ekipman veya aksesuarları ya da yedekte çe-
kilen herhangi bir nesnenin, birbirine çarpma veya sıkışma riskinin bulunduğu durumlarda, bu
ekipmanlar çarpma ve sıkışmayı önleyecek koruyucularla donatılır.

3.1.2.1. Çarpma veya sıkışma riski önlenemiyorsa, çalışanların olumsuz etkilenmemesi
için gerekli önlemler alınır.

3.1.3. İş ekipmanının hareketli kısımları arasında enerji aktarımını sağlayan kısımların
yere teması nedeniyle hasar görmesi veya kirlenmesine karşı önlem alınır.

3.1.4. Üzerinde çalışan bulunan hareketli iş ekipmanı, normal çalışma koşullarında dev-
rilme riskine karşı;

a) Cihaz bir çeyrekten (90 derecelik açı) fazla dönmeyecek şekilde yapılmış olur veya
b) Bir çeyrekten fazla dönüyorsa, üzerinde bulunan çalışanın etrafında yeterli açıklık

bulunur veya
c) Aynı etkiyi sağlayacak başka koruyucu yapı veya sistem bulunur.
3.1.4.1. Bu koruyucu yapı veya sistem iş ekipmanının kendi parçası olabilir.
3.1.4.2. Çalışma sırasında iş ekipmanı sabitleniyorsa veya iş ekipmanının, devrilmesi

mümkün olmayacak şekilde tasarımı yapılmışsa koruyucu yapı veya sistemler gerekmez.
3.1.4.3. İş ekipmanında; devrilmesi halinde, üzerinde bulunan çalışanın ekipman ile

yer arasında sıkışarak ezilmesini önleyici koruyucu yapı veya sistem bulunur.
3.1.5. Üzerinde bir veya daha fazla çalışanın bulunduğu forkliftlerin devrilmesinden

kaynaklanan risklerin azaltılması için;
a) Sürücü için kabin bulunur veya
b) Forklift devrilmeyecek yapıda olur veya
c) Forkliftin devrilmesi halinde, yer ile forkliftin belirli kısımları arasında taşınan çalı-

şanlar için, yeterli açıklık kalmasını sağlayacak yapıda veya
ç) Forklift, devrilmesi halinde sürücünün forkliftin parçaları tarafından ezilmesini ön-

leyecek yapıda olur.
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3.1.6. Kendinden hareketli iş ekipmanı hareket halinde iken kişiler için risk oluşturu-
yorsa aşağıdaki şartları sağlar:

a) Yetkisiz kişilerce çalıştırılmasını önleyecek donanım bulunur.
b) Aynı anda hareket eden birden fazla elemanı bulunan iş ekipmanında bu elemanların

çarpışmasının etkilerini en aza indirecek önlemler alınır.
c) İş ekipmanında frenleme ve durdurma donanımı bulunur. Güvenlik şartları gerekti-

riyorsa, ayrıca bu donanımın bozulması halinde otomatik olarak devreye giren veya kolayca
ulaşılabilecek şekilde yapılmış acil frenleme ve durdurma sistemi bulunur.

ç) Sürücünün görüş alanının kısıtlandığı durumlarda, güvenliğin sağlanması için görüş
alanını iyileştirecek uygun yardımcı araçlar kullanılır.

d) Gece veya karanlık yerlerde kullanılmak üzere tasarımlanmış iş ekipmanında, yapılan
işi yürütmeye uygun ve çalışanların güvenliğini sağlayacak aydınlatma sistemi bulunur.

e) Çalışanları etkileyebilecek yangın çıkma tehlikesi olan iş ekipmanının kendisinin
veya yedekte taşıdığı ekipmanın kullanıldığı yerin hemen yakınında yangın söndürme cihazları
bulunmuyorsa, bu ekipmanlarda yeterli yangın söndürme cihazları bulunur.

f) Uzaktan kumandalı iş ekipmanının, kontrol sınırlarının dışına çıkması halinde oto-
matik olarak hemen duracak şekilde olması gerekir.

g) Uzaktan kumandalı iş ekipmanı, normal şartlarda çarpma ve ezilme tehlikelerine
karşı korunaklı olur, bunun sağlanamadığı hallerde diğer uygun araçlarla çarpma riski kontrol
altına alınır.

3.2. Yüklerin kaldırılmasında kullanılan iş ekipmanları için asgari gerekler;
3.2.1. Yük kaldırma ekipmanı kalıcı olarak kurulduğunda, özellikle kaldırılan yük ve

montaj veya bağlantı noktalarındaki gerilmeler dikkate alınarak ekipmanın mukavemet ve ka-
rarlılığı sağlanır.

3.2.2. Yüklerin kaldırılması için kullanılan makinelerde, kaldırılabilecek maksimum
yük açıkça görünecek şekilde işaretlenir, makinenin değişik şekillerde kullanımında da mak-
simum yükü gösteren levhalar veya işaretler bulunur.

3.2.2.1. Kaldırma için kullanılan aksesuarlar da güvenli kullanım için gereken özellik-
lerini gösterecek şekilde işaretlenir.

3.2.2.2. İnsan kaldırmak ve taşımak için tasarlanmamış iş ekipmanları, amacı dışında
kullanımını önlemek için uygun bir şekilde ve açıkça işaretlenir.

3.2.3. Sabit olarak kurulacak iş ekipmanı, yükün;
a) Çalışanlara çarpması,
b) Tehlikeli bir şekilde sürüklenmesi veya düşmesi,
c) İstem dışı kurtulması,
riskini azaltacak şekilde tesis edilir.
3.2.4. Çalışanları kaldırma veya taşımada kullanılan iş ekipmanlarında;
a) Taşıma kabininin düşme riski uygun araçlarla önlenir,
b) Kullanıcının kendisinin kabinden düşme riski önlenir,
c) Özellikle cisimlerle istenmeyen temas sonucu, kullanıcının çarpma, sıkışma veya

ezilme riski önlenir,
ç) Herhangi bir olay neticesinde kabin içinde mahsur kalan çalışanların tehlikeye maruz

kalmaması ve kurtarılması sağlanır.
3.2.4.1. Şayet, çalışma yerinin özelliği ve yükseklik farklılıklarından dolayı taşıma ka-

bininin düşme riski, alınan güvenlik önlemlerine rağmen önlenemiyorsa, emniyet katsayısı
daha yüksek güvenlik halatı ile teçhiz edilip, her çalışma günü kontrol edilir.
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EK - II
İŞ EKİPMANININ KULLANIMI İLE İLGİLİ HUSUSLAR

Bu ekte belirtilen hususlar, bu Yönetmelik hükümleri dikkate alınarak ve söz konusu
ekipmanda bunlara karşılık gelen riskin bulunduğu durumlarda uygulanır.

1. Tüm iş ekipmanları için genel hükümler
1.1. İş ekipmanları, bunları kullananlara ve diğer çalışanlara en az risk oluşturacak şe-

kilde yerleştirilir, kurulur ve kullanılır. Bu amaçla, iş ekipmanının hareketli kısımları ile çev-
resinde bulunan sabit veya hareketli kısımlar arasında yeterli mesafe bulundurulur. Ayrıca iş
ekipmanında kullanılan ya da üretilen enerjinin veya maddelerin güvenli bir şekilde temini ve
uzaklaştırılması sağlanır.

1.2. İş ekipmanının kurulması veya sökülmesi, özellikle imalatçı tarafından verilen kul-
lanma talimatı doğrultusunda güvenli koşullar altında yapılır.

1.3. Kullanımı sırasında yıldırım düşmesi ihtimali bulunan iş ekipmanı yıldırımın etki-
lerine karşı uygun araçlarla korunur.

2. Kendinden hareketli veya bir başka araç vasıtasıyla hareket edebilen iş ekip-
manlarının kullanımı ile ilgili hükümler

2.1. Kendinden hareketli iş ekipmanları, bu ekipmanların güvenli kullanımı ile ilgili
uygun eğitim almış çalışanlar tarafından kullanılır.

2.2. İş ekipmanı bir çalışma alanı içinde hareket ediyorsa, uygun trafik kuralları ile hız
sınırları konulur ve uygulanır.

2.3.1. Kendinden hareketli iş ekipmanının çalışma alanında, görevli olmayan çalışan-
ların bulunmasını önleyecek gerekli düzenleme yapılır.

2.3.2. İşin gereği olarak bu alanda çalışan bulunması zorunlu ise, bu çalışanların iş ekip-
manı nedeniyle zarar görmesini önleyecek uygun tedbirler alınır.

2.4. Mekanik olarak hareket ettirilen seyyar iş ekipmanlarında, ancak güvenliğin tam
olarak sağlanması halinde çalışan taşınmasına izin verilebilir. Taşıma sırasında iş yapılması
gerekiyorsa ekipmanın hızı gerektiği gibi ayarlanır.

2.5. Çalışma yerlerinde, çalışanlar için güvenlik ve sağlık riski yaratmayacak yeterli
hava sağlanması şartıyla içten yanmalı motorlu seyyar iş ekipmanı kullanılabilir.

3. Yük kaldırmada kullanılan iş ekipmanı ile ilgili hükümler
3.1. Genel hususlar
3.1.1. Yük kaldırmak için tasarlanmış seyyar veya sökülüp-takılabilir iş ekipmanlarının

zemin özellikleri de dikkate alınarak öngörülen bütün kullanım şartlarında sağlam ve kararlı
bir şekilde kullanılması sağlanır.

3.1.2. İnsanların kaldırılmasında sadece bu amaç için sağlanan iş ekipmanı ve aksesuarları
kullanılır.

3.1.2.1. Olağanüstü veya acil olan istisnai durumlarda insanları kaldırmak amacıyla ya-
pılmamış iş ekipmanı, gerekli önlemleri almak ve gözetim altında olmak şartıyla insanların
kaldırılmasında kullanılabilir.

3.1.2.2. Çalışanlar yük kaldırmak için tasarlanmış iş ekipmanı üzerindeyken, ekipmanın
kumandası için her zaman görevli bir kişi bulunur. Kaldırma ekipmanındaki kişilerin güvenilir
haberleşme imkânlarıyla herhangi bir tehlike halinde tahliye için güvenilir araçları bulunur.

3.1.3. Teknik zorunluluk olmadıkça kaldırılan yükün altında insan bulunmaması için
gerekli tedbir alınır. Çalışanların bulunabileceği korunmasız çalışma yerlerinin üzerinden yük
geçirilmez. Bunun mümkün olmadığı hallerde uygun çalışma yöntemleri belirlenir ve uygulanır.
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3.1.4. Kaldırma aksesuarları, sapanın şekli ve yapısı dikkate alınarak, kaldırılacak yüke,
kavrama noktalarına, bağlantı elemanlarına ve atmosfer şartlarına uygun seçilir. Kaldırmada
kullanılan bağlantı elemanları kullanımdan sonra sökülmüyorsa, bunların özellikleri hakkında
kullanıcıların bilgi sahibi olması için belirgin bir şekilde işaretlenir.

3.1.5. Kaldırma aksesuarları bozulmayacak veya hasar görmeyecek şekilde muhafaza
edilir.

3.2. Kılavuzsuz (askıda iken serbest olan) yükleri kaldırmakta kullanılan iş ekipmanı
3.2.1. Çalışma alanları kesişen iki veya daha fazla kaldırma aracı ile kılavuzsuz yüklerin

kaldırıldığı bir alanda, yüklerin ve kaldırma araçlarının elemanlarının çarpışmaması için gerekli
önlemler alınır.

3.2.2. Kılavuzsuz yüklerin seyyar iş ekipmanı ile kaldırılmasında ekipmanın eğilme-
mesi, devrilmemesi ve eğer gerekiyorsa kaymaması veya yerinden oynamaması için gerekli
tedbirler alınır. Bu önlemlerin tam olarak uygulanmasını sağlayacak kontroller yapılır.

3.2.3. Kılavuzsuz yükleri kaldırmakta kullanılan iş ekipmanının operatörü doğrudan
veya gerekli bilgileri sağlayan yardımcı cihazlar vasıtasıyla yük yolunun tamamını göremiyor-
sa, operatöre yol gösterecek bu konuda eğitimli ve deneyimli bir kişi görevlendirilir. Çalışanları,
yüklerin birbiriyle çarpışmasından kaynaklanan tehlikelerden korumak için gerekli organizas-
yonel önlemler alınır.

3.2.4. Yükün elle bağlanması veya çözülmesinin güvenle yapılabilmesi için özellikle
iş ekipmanının kontrolü doğrudan ya da dolaylı olarak çalışanda bulunacak şekilde gerekli dü-
zenleme yapılır.

3.2.5. Bütün yük kaldırma işleri çalışanların güvenliğini korumak için uygun şekilde
planlanır ve gözetim altında yürütülür. Özellikle bir yük, kılavuzsuz yükleri kaldırmakta kul-
lanılan iki veya daha fazla iş ekipmanıyla aynı anda kaldırılacaksa operatörler arasında eşgü-
dümü sağlayacak düzenleme yapılır ve uygulanır.

3.2.6. Kılavuzsuz yüklerin kaldırılmasında kullanılan iş ekipmanı, kendisini besleyen
güç kaynağı tamamen veya kısmen kesildiğinde yükü askıda tutamıyorsa, ortaya çıkabilecek
risklerden çalışanları korumak için uygun önlemler alınır. Tehlikeli bölgeye giriş engellenme-
dikçe veya yükün güvenli bir şekilde askıda kalması sağlanmadıkça askıdaki yük gözetimsiz
bırakılmaz.

3.2.7. Hava şartlarının, güvenli kullanımı engelleyecek ve çalışanları tehlikeye maruz
bırakacak şekilde bozulması halinde, kılavuzsuz yüklerin kaldırılması için tasarlanmış iş ekip-
manlarının açık havada kullanılması durdurulur. Çalışanları riske atmamak için özellikle iş
ekipmanının devrilmesini önleyecek tedbirler alınır.

4. Yüksekte yapılan geçici işlerde, iş ekipmanının kullanımı ile ilgili hükümler
4.1. Genel hususlar
4.1.1. Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesine uygun olarak, yüksekte yapılan geçici işler

uygun bir platformda, güvenlik içinde ve uygun ergonomik koşullarda yapılamıyorsa, güvenli
çalışma koşullarını sağlayacak ve devam ettirecek en uygun iş ekipmanı seçilir. Toplu koruma
önlemlerine kişisel koruma önlemlerine göre öncelik verilir. İş ekipmanının boyutları, yapılacak
işin doğasına ve öngörülen yüke uygun, geçişlerin tehlikesiz şekilde yapılmasını sağlayacak
şekilde olması gerekir.

4.1.1.1. Yüksekteki geçici çalışma yerlerine ulaşmak için en uygun yol ve araçlar, geçiş-
lerin sıklığı, söz konusu yerin yüksekliği ve kullanım süresi göz önüne alınarak belirlenir. Se-
çilen bu araçlar, yakın bir tehlike durumunda çalışanların tahliyesini de mümkün kılacak şekilde
olur. Ulaşımda kullanılan yol, araç ve platformlar ile katlar veya ara geçitler arasındaki geçiş-
lerde düşme riski ortadan kaldırılır.
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4.1.2. El merdivenleri ancak düşük risk nedeniyle daha güvenli bir iş ekipmanı kulla-
nımı gerekmiyorsa, kısa süre kullanılacaksa veya işverence değiştirilmesi mümkün olmayan
işyeri koşullarında, EK-II madde 4.1.1’de belirtilen şartlara uymak kaydıyla yüksekte yapılan
çalışmalarda kullanılabilir.

4.1.3. Halat kullanılarak yapılan çalışmalar ancak risk değerlendirmesi sonucuna göre
işin güvenle yapılabileceği ve daha güvenli iş ekipmanı kullanılmasının gerekmediği durum-
larda yapılabilir.

4.1.3.1.Risk değerlendirmesi göz önünde bulundurularak ve özellikle işin süresine ve
ergonomik zorlamalara bağlı olarak, uygun aksesuarlı oturma yerleri sağlanır.

4.1.4. Seçilen iş ekipmanının türüne bağlı olarak iş ekipmanının yapısında bulunan risk-
leri minimuma indirmek için uygun önlemler belirlenir. Eğer gerekiyorsa yüksekten düşmeyi
önleyecek ve çalışanların yaralanmasına da meydan vermeyecek şekilde uygun yapıda ve ye-
terli sağlamlıkta koruyucular yapılır. Düşmeleri önleyen toplu korumaya yönelik koruyucular
ancak seyyar veya sabit merdiven başlarında kesintiye uğrayabilir.

4.1.5. Düşmeleri önleyen toplu korumaya yönelik koruyucuların, özel bir işin yapılması
için geçici olarak kaldırılması gerektiği durumlarda, aynı korumayı sağlayacak diğer güvenlik
önlemleri alınır. Bu önlemler alınıncaya kadar çalışma yapılmaz. Bu özel iş geçici veya kesin
olarak tamamlandıktan sonra koruyucular tekrar yerine konulur.

4.1.6. Yüksekte yapılan geçici işler, çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye at-
mayacak uygun hava koşullarında sürdürülür.

4.2. El merdivenlerinin kullanımı ile ilgili özel hükümler
4.2.1. El merdivenleri, kullanımı sırasında sağlam bir şekilde yerleştirilir. Portatif el

merdivenleri, basamakları yatay konumda olacak şekilde düzgün, sağlam, ölçüsü uygun, sabit
pabuçlar üzerinde durmalıdır. Asılı duran el merdivenleri güvenli bir şekilde tutturulur, ip mer-
divenler hariç, yerlerinden çıkarılması ve sallanması önlenir.

4.2.2. Portatif el merdivenlerinin kullanımı sırasında üst veya alt uçları sabitlenerek veya
kaymaz bir malzeme kullanılarak veya aynı korumayı sağlayan diğer tedbirlerle, ayaklarının
kayması önlenir. Platformlara çıkmakta kullanılan el merdivenleri, platformda tutunacak yer
bulunmadığı durumlarda, güvenli çıkışı sağlamak için platform seviyesini yeteri kadar aşacak
uzunlukta tesis edilir. Uzatılıp kilitlenebilir ve eklenebilir el merdivenleri, parçalarının birbi-
rinden ayrı hareket etmeleri önlenecek şekilde kullanılır. Mobil el merdivenleri, üzerine çıkıl-
madan önce hareketleri durdurulur ve sabitlenir.

4.2.3. El merdivenlerinde her zaman çalışanların elleriyle tutunabilecekleri uygun yer
ve sağlam destek bulunur. Özellikle, bir el merdiveni üzerinde elle yük taşınıyorsa bu durum
elle tutacak yer bulunması zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

4.3. İskelelerin kullanımı ile ilgili özel hükümler
4.3.1. Seçilen iskelenin sağlamlık ve dayanıklılık hesabı mevcut değilse veya var olan

hesaplar seçilen iskele tipinde tasarlanan yapısal değişikliklere uygun değilse veya iskelenin
genel olarak alışılmış standart konfigürasyonlara uygun yapıda imal edilmemiş olduğu durum-
larda bunların sağlamlık ve dayanıklılık hesapları yapılır. Bu hesaplar yapılmadan iskeleler
kullanılamaz.

4.3.2. Seçilen iskelenin karmaşıklığına bağlı olarak kurma, kullanma ve sökme planı;
yapı işlerinde inşaat mühendisi, inşaat teknikeri veya yüksek teknikeri; gemi inşası ve sökümü
işlerinde ise gemi inşaatı mühendisi tarafından yapılır veya yaptırılır. Bu plan, iskele ile ilgili
detay bilgileri içeren standart form şeklinde olabilir.

4.3.3. İskelenin taşıyıcı elemanlarının kayması; yeterli sağlamlıktaki taşıyıcı zemine
sabitlenerek, kaymaz araçlar kullanarak veya aynı etkiye sahip diğer yöntemlerle önlenir. İs-
kelenin sağlam ve dengeli olması sağlanır. Yüksekte çalışma sırasında tekerlekli iskelelerin
kazara hareket etmesini önleyecek uygun araçlar kullanılır.
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4.3.4. İskele platformlarının boyutu, şekli ve yerleştirilmesi yapılan işin özelliklerine
ve taşınan yüke uygun ve güvenli çalışma ve geçişlere izin verecek şekilde olması gerekir. İs-
kele platformları normal kullanımda, elemanları hareket etmeyecek şekilde kurulur. Platform
elemanları ve dikey korkulukların arasında düşmelere neden olabilecek tehlikeli boşluklar bu-
lunmaması gerekir.

4.3.5. Kurma, sökme veya değişiklik yapılması sırasında iskelenin kullanıma hazır ol-
mayan kısımları, 23/12/2003 tarihli ve 25325 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Güvenlik ve
Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine uygun şekilde genel uyarı işaretleri ile işaretlenir ve tehlikeli
bölgeye girişler fiziki olarak engellenir.

4.3.6. İskelelerin kurulması, sökülmesi veya üzerinde önemli değişiklik yapılması, gö-
revli inşaat mühendisi, inşaat teknikeri veya yüksek teknikeri; tersanelerde ise gemi inşaatı
mühendisi gözetimi altında ve bu Yönetmeliğin 11 inci maddesi uyarınca, özel riskleri ve ayrıca
aşağıda belirtilen hususları kapsayan konularda yapacakları işle ilgili yeterli eğitim almış ça-
lışanlar tarafından yapılır.

a) İskelelerin kurulması, sökülmesi veya değişiklik yapılması ile ilgili planların anla-
şılması,

b) İskelelerin kurulması, sökülmesi veya değişiklik yapılması sırasında güvenlik,
c) Çalışanların veya malzemelerin düşme riskini önleyecek tedbirler,
ç) İskelelerde güvenliği olumsuz etkileyebilecek değişen hava koşullarına göre alınacak

güvenlik önlemleri,
d) İskelelerin taşıyabileceği yükler,
e) İskelelerin kurulması, sökülmesi veya değişiklik yapılması işlemleri sırasında ortaya

çıkabilecek diğer riskler.
4.3.6.1. Gözetim yapan kişi ve ilgili çalışanlara gerekli talimatları da içeren EK-II mad-

de 4.3.2.’de belirtilen kurma ve sökme planları verilir.
4.4. Halat kullanarak yapılan çalışmalarla ilgili özel hükümler
4.4.1 Halat kullanılarak yapılan çalışmalarda aşağıdaki şartlara uyulur.
a) Sistemde biri, inip çıkmada veya destek olarak kullanılan çalışma halatı, diğeri ise

güvenlik halatı olacak şekilde ayrı kancalı en az iki halat bulunur.
b) Çalışanlara, çalışma halatına bağlı paraşütçü tipi emniyet kemeri verilir ve kullan-

dırılır. Emniyet kemerinin ayrıca güvenlik halatı ile bağlantısı sağlanır.
c) Çalışma halatı, güvenli iniş ve çıkış araçları ile teçhiz edilir ve kullanıcının hareket

kontrolünü kaybetmesi halinde, düşmesini önlemek için kendiliğinden kilitlenebilen sisteme
sahip olması gerekir. Güvenlik halatında da, çalışan ile birlikte hareket eden düşmeyi önleyici
bir sistem bulunur.

ç) Çalışan tarafından kullanılan alet, edevat ve diğer aksesuarlar paraşütçü tipi emniyet
kemerine veya oturma yerine veya başka uygun bir yere bağlanarak güvenli hale getirilir.

d) Acil bir durumda çalışanın derhal kurtarılabilmesi için iş uygun şekilde planlanır ve
gözetim sağlanır.

e) Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesi doğrultusunda, çalışanlara yapacakları işe uygun
ve özellikle kurtarma konusunda yeterli eğitim verilir.

4.4.2 Risk değerlendirmesi göz önünde bulundurularak ikinci bir halat kullanılmasının
işin yapılmasını daha tehlikeli hale getirdiği istisnai durumlarda, güvenliği sağlayacak yeterli
önlemler alınmak şartıyla tek bir halatla çalışma yapılabilir.
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EK-III

BAKIM, ONARIM VE PERİYODİK KONTROLLER İLE İLGİLİ HUSUSLAR

1. Genel hususlar
1.1. İş ekipmanlarının bakım, onarım ve periyodik kontrolleri, ilgili ulusal ve uluslar-

arası standartlarda belirlenen aralıklarda ve kriterlerde, imalatçı verileri ile fen ve tekniğin ge-
reklilikleri dikkate alınarak yapılır.

1.2. İş ekipmanlarının bakımları (günlük, haftalık, aylık, üç aylık, altı aylık ve benzeri),
ilgili standartlarda belirlenen veya imalatçının belirlediği şekilde, imalatçı tarafından yetkilen-
dirilmiş servislerce veya işyeri tarafından görevlendirilmiş kişilerce yapılır.

1.3. İş ekipmanlarının, her çalışmaya başlamadan önce, operatörleri tarafından kont-
rollere tabi tutulmaları sağlanır.

1.3.1. Test, deney ve tahribatsız muayeneler dışında iş ekipmanı günlük muayeneden
geçirilir. Kullanım sırasında ekipman, çatlak, gevşemiş bağlantılar, parçalardaki deformasyon,
aşınma, korozyon ve benzeri belirtiler bakımından gözle muayene edilir.

1.3.2. Çatlak, aşırı aşınma ve benzeri tespit edilen herhangi bir iş ekipmanı daha ayrıntılı
muayene için kullanım dışı bırakılır. Gözle muayene, operatör veya iş ekipmanını ve işlevlerini
bilen personel tarafından yapılarak kayıt altına alınır.

1.3.3. Muayeneler; haftalık, aylık, üç aylık ve benzeri periyotlarla iş ekipmanının ilgili
olduğu standartların veya imalatçısının öngördüğü düzenli aralıklarla tekrarlanır.

1.3.4. İş ekipmanında günlük, haftalık, aylık, üç aylık ve benzeri düzenli aralıklarla ya-
pılan muayeneler ile tüm bakım ve onarımlar kayıt altına alınır.

1.4. Periyodik kontrol aralığı ve kriterleri standartlar ile belirlenmemiş iş ekipmanlarının
periyodik kontrolleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır. Bu hususlar,
imalatçı tarafından belirlenmemiş ise iş ekipmanının periyodik kontrolü, bulunduğu işyeri ortam
koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak, yapı-
lacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılır. Belirlenen peri-
yodik kontrol aralığının bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar(*) dışında bir yılı aşmaması ge-
rekir.

1.5. Birden fazla iş yapmak amacıyla imal edilen iş ekipmanları yaptıkları işler göz
önünde bulundurularak ayrı ayrı periyodik kontrole tabi tutulur.

1.6. Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler tarafından yapılacak kontroller sonu-
cunda periyodik kontrol raporu düzenlenir. Düzenlenen belgeler, iş ekipmanının kullanıldığı
sürece saklanır.

1.7. İş ekipmanının periyodik kontrolü sonucunda düzenlenecek raporda aşağıdaki bö-
lümler bulunur:

1.7.1. Genel bilgiler: Bu bölümde işyerinin adı, adresi, iletişim bilgileri (telefon, faks,
elektronik posta adresi, internet sitesi ve benzeri), periyodik kontrol tarihi, normal şartlarda
yapılması gereken bir sonraki periyodik kontrol tarihi ve gerekli görülen diğer bilgilere yer ve-
rilir.

1.7.2. İş ekipmanına ait teknik özellikler: Raporun bu bölümünde periyodik kontrole
tabi tutulacak iş ekipmanının adı, markası, modeli, imal yılı, ekipmanın seri numarası, konumu,
kullanım amacı ile gerek görülen teknik özellikler ve diğer bilgilere yer verilir.

1.7.3. Periyodik kontrol metodu: İlgili standart numarası ve adı, periyodik kontrol es-
nasında kullanılan ekipmanların özellikleri ve diğer bilgiler belirtilir.
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1.7.4. Tespit ve değerlendirme: Raporun bu bölümünde EK-III madde 1.7.3’te belirle-
nen kurallar ve yapılan periyodik kontrolden elde edilen değerlerin, yine EK-III madde 1.7.2’de
yer verilen iş ekipmanının teknik özelliklerini karşılayıp karşılamadığı hususu ile ilgili standart
ve teknik literatürde yer alan sınır değerlere uygun olup olmadığı kıyaslanarak değerlendirilir.
Periyodik kontrolde uygulanan test ve diğer işlemlere ilişkin bilgilere yer verilir.

1.7.5. Test, deney ve muayene: İş ekipmanının periyodik kontrolü esnasında yapılan
test deney ve muayene (hidrostatik test, statik test, dinamik test, tahribatsız muayene yöntemleri
ve benzeri) sonuçları belirtilir.

1.7.6. İkaz ve öneriler: Yapılan periyodik kontrol sonucunda iş sağlığı ve güvenliği yö-
nünden uygun bulunmayan hususların belirlenmesi halinde, bunların nasıl uygun hale getiri-
leceğine ilişkin öneriler ile bu hususlar giderilmeden iş ekipmanının kullanımının güvenli ol-
mayacağı belirtilir.

1.7.7. Sonuç ve kanaat: Raporun bu bölümünde periyodik kontrole tabi tutulan iş ekip-
manının varsa tespit edilen ve giderilen noksanlıklar açıklanarak, bir sonraki periyodik kontrole
kadar geçecek süre içerisinde görevini güvenli bir şekilde yapıp yapamayacağı açıkça belirtilir.

1.7.8. Onay: Bu bölümde periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişinin/kişilerin kimlik
bilgileri, mesleği, diploma tarihi ve numarasına ilişkin bilgiler, Bakanlık kayıt numarası ile ra-
porun kaç nüsha olarak düzenlendiği belirtilerek, imza altına alınır. Yukarıdaki bilgilerin veya
yetkili kişinin imzasının bulunmadığı raporlar geçersizdir.

1.8. İş ekipmanının özelliği gereği birden fazla branştaki periyodik kontrolleri yapmaya
yetkili kişiler tarafından periyodik kontrolün yapılması gerekmesi halinde, müştereken veya
her bir branştan yetkili kişi kendi konusu ile ilgili kısmın raporunu düzenleyip imzalar.

1.9. İş sağlığı ve güvenliği yönünden uygun bulunmayan hususların tespit edilmesi ve
bu hususlar giderilmeden iş ekipmanının kullanılmasının uygun olmadığının belirtilmesi ha-
linde; bu hususlar giderilinceye kadar iş ekipmanı kullanılmaz. Söz konusu eksikliklerin gide-
rilmesinden sonra yapılacak ikinci kontrol sonucunda; eksikliklerin giderilmesi için yapılan iş
ve işlemler ile iş ekipmanının bir sonraki kontrol tarihine kadar güvenle kullanılabileceği iba-
resinin de yer aldığı ikinci bir belge düzenlenir.

2. Periyodik kontrole tabi iş ekipmanları
2.1. Basınçlı kap ve tesisatlar
2.1.1. Basınçlı kaplarda temel prensip olarak hidrostatik test yapılması esastır. Bu testler,

standartlarda aksi belirtilmediği sürece işletme basıncının 1,5 katı ile ve bir yılı aşmayan süre-
lerle yapılır. Ancak iş ekipmanının özelliği ve işletmeden kaynaklanan zorunlu şartlar gereğince
hidrostatik test yapma imkânı olmayan basınçlı kaplarda hidrostatik test yerine standartlarda
belirtilen tahribatsız muayene yöntemleri de uygulanabilir. Bu durumda, düzenlenecek peri-
yodik kontrol raporlarında bu husus gerekçesi ile birlikte belirtilir.

2.1.2. Basınçlı kap ve tesisatların periyodik kontrolleri, 22/1/2007 tarihli ve 26411 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği, 31/12/2012 tarihli ve 28514
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği ve 30/12/2006
tarihli ve 26392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliğinde yer
alan ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmayan hususlar saklı kalmak kaydıyla ilgili stan-
dartlarda belirtilen kriterlere göre yapılır.

2.1.3. Basınçlı kap ve tesisatların periyodik kontrolleri, makine mühendisleri ve makine
tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır. Söz konusu periyodik kontrollerin tahri-
batsız muayene yöntemleri ile yapılması durumunda, bu kontroller sadece TS EN 473 standar-
dına göre eğitim almış mühendisler ve aynı eğitimi almış tekniker veya yüksek teknikerler ta-
rafından yapılabilir.

2.1.4. Madde 2.1.1.’de belirtilen kriterler saklı kalmak kaydı ile bir kısım basınçlı kap
ve tesisatın periyodik kontrol süreleri ile kontrol kriterleri Tablo: 1’de belirtilmiştir.
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2.2. Kaldırma ve iletme ekipmanları
2.2.1. Standartlarda aksi belirtilmediği sürece, kaldırma ve iletme ekipmanları, beyan

edilen yükün en az 1,25 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek
güçte olur ve bunların bu yüke dayanıklı ve yeterli yük frenleri bulunur.

2.2.2. Kaldırma ve iletme ekipmanlarının periyodik kontrolleri, makine mühendisleri
ve makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır. Söz konusu periyodik kontrol-
lerin tahribatsız muayene yöntemleri ile yapılması durumunda, bu kontroller sadece TS EN
473 standardına göre eğitim almış mühendisler ve aynı eğitimi almış tekniker veya yüksek tek-
nikerler tarafından yapılabilir.

2.2.3. Madde 2.1.1.’de belirtilen kriterler saklı kalmak kaydı ile bir kısım kaldırma ve
iletme ekipmanının periyodik kontrol kriterleri ve kontrol süreleri Tablo: 2’de belirtilmiştir.
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2.3. Tesisatlar
2.3.1. İlgili standartlarda aksi belirtilmediği sürece, tesisatların periyodik kontrolleri

yılda bir yapılır.
2.3.2. Elektrik tesisatı, topraklama tesisatı, paratoner tesisatı ile akümülatör ve trans-

formatör ve benzeri elektrik ile ilgili tesisatın periyodik kontrolleri elektrik mühendisleri, elek-
trik tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır.

2.3.3. Elektrik dışında kalan diğer tesisatın periyodik kontrolleri makine mühendisleri,
makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır.

2.3.4. Madde 2.1.1.’de belirtilen kriterler saklı kalmak kaydı ile bir kısım tesisatın pe-
riyodik kontrol kriterleri ve kontrol süreleri Tablo: 3’te belirtilmiştir.

2.4. Tezgâhlar
2.4.1. Makine ve tezgâhların periyodik kontrolleri EK-III, madde 1.4.’te yer alan hu-

suslara uygun olarak yapılır.
2.4.2. Makine ve tezgâhların periyodik kontrolleri, makine mühendisleri, makine tek-

niker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır.
2.4.3. Elektronik kumanda sistemi ile donatılmış makine ve tezgâhların periyodik kont-

rolü; makine veya mekatronik mühendisi ile elektrik mühendisleri ve/veya bunların teknikerleri
tarafından birlikte yapılır.
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Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden:

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ GÖLLER YÖRESİ 
ARKEOLOJİ ARAŞTIRMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Göller Yö-

resi Arkeoloji Araştırma Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, or-
ganlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

olarak kurulan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Göller Yöresi Arkeoloji Araştırma Uygulama
ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine
ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ve 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez (GAM):  Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Göller Yöresi Arkeoloji Araştırma

Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Merkez Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Merkez Müdürü: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Göller Yöresi Arkeoloji Araştırma

Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,
ç) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
d) Rektör: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır;
a) Göller Yöresinde özellikle Burdur ve çevresinde arkeoloji ve tarih alanında araştırma

ve uygulamalar yapmak yörenin kültürel zenginliklerini ve ilişkili kültürleri tüm yönleriyle,
disiplinler arası bir çerçevede tespit etmek, tanımlamak, araştırmak, tanıtmak, korumak, ya-
yınlamak ve kaynak sağlamak.

b) Yöre genelinde tanıtıma öncelik vermek ve böylece yöre turizminin canlanmasına
katkı sağlamak.

c) Yöre üzerine çalışabilecek bu kapsamda nitelikli eleman ve uzman yetiştirilmesi ve
istihdamı için çalışmalar yapmak.

ç) Ulusal ve uluslararası sempozyum ve konferanslar düzenleyerek Üniversitenin tanı-
tımına katkıda bulunacak politikaların oluşturulmasına katkıda bulunmak.

d) Planlayacağı ve üstleneceği faaliyetleriyle Göller Yöresinde bulunan kültürel değer-
lerin tam bir envanterini çıkararak Üniversite bünyesinde büyük bir arşiv oluşturmak.

e) İl sınırları içerisinde yer alan bilimsel kazılarla ilişkileri sağlamak ve Mehmet Akif
Ersoy Üniversitesi Arkeoloji Bölümünde yürütülen Kibyra Kazısı ve Uylupınar Yerleşimi Yü-
zey Araştırması çalışmalarına destek vermek.
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan amaçları doğ-

rultusunda;
a) Tarihsel süreç içinde yöre ile bağlantılı kültürlerin ve komşu kültürlerle olan ilişki-

lerin araştırılması,
b) Yörenin kültür envanterini çıkartma çalışmaları yapılması,
c) Yöredeki yerleşimlerde yüzey araştırmaları ve kazıların yapılması,
ç) Taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının restorasyon, konservasyon ve sergileme faa-

liyetlerinde bulunulması ve kurumlarla işbirliği yapılması,
d) Çıkış noktası arkeoloji araştırmalar olan bu çalışmalar kapsamında disiplinler arası

yaklaşım içinde; eskiçağ tarihi ve dilleri, sanat tarihi, antropoloji, arkeobotanik, arkeozooloji,
arkeometri, biyoloji, kimya, coğrafya, jeoloji, jeomorfoloji, jeofizik, mimari, inşaat mühendis-
liği, harita mühendisliği, metalurji, koruma ve onarım gibi bilim dalları ile işbirliği yapılması
ve çalışma konularına giren alanlarda çeşitli uzman teknik elemanlardan destek alınması,

e) Yöre arkeolojisi için uzmanlaşacak arkeologlar yetiştirilmesi,
f) Ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma, inceleme, eğitim ve uygulama çalışmaları

yapılması ve yaptırılması; bu gibi çalışmalara katılınması ve destek verilmesi; bu konularda
raporlar hazırlanması ve projelerin yürütülmesi,

g) Ulusal ve uluslararası konferanslar, sempozyumlar ve benzeri bilimsel toplantılar
düzenlenmesi,

ğ) Özel uzmanlık veya bilgi kazandırmayı amaçlayan kurslar ve seminerler düzenlen-
mesi,

h) Bilimsel ve teknik faaliyetler konusunda iletişimin sağlanması ve ulaşılan bilimsel
sonuçların duyurulması amacıyla değerlendirme raporu, bülten, dergi, kitap ve benzeri yayın-
ların yapılması,

ı) İlgili kurum ve kuruluşlarla Merkezin amaçları doğrultusunda diğer çalışmaların ya-
pılması ve planlanması

faaliyetlerinde bulunur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Merkez Müdürü,
b) Merkez Yönetim Kurulu,
c) Merkez Danışma Kurulu.
Merkez müdürü
MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Merkezin genel çalışma alanı olan Göller Yöresi di-

siplininde Üniversitenin Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyeleri arasından
Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Merkez Müdürü, yeniden aynı
usulle görevlendirilebilir.

(2) Merkez Müdürü, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, ilgili alanda araş-
tırma yapan öğretim elemanlarından Merkez Müdür yardımcılarını görevlendirmek üzere Rek-
törün onayına sunar. Merkez Müdürüne çalışmalarında yardımcı olmak üzere ve Merkez Mü-
dürünün önerisi üzerine Merkez Yönetim Kurulu üyeleri arasından iki kişi üç yıl için Rektör
tarafından Merkez Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir. Merkez Müdürü görevi başında
bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak bırakır. Vekâlet altı aydan fazla
sürerse yeni Merkez Müdürü görevlendirilir.

(3) Merkez Müdürünün katılamadığı toplantılara, görevlendireceği Merkez Müdür yar-
dımcısı katılır ve Merkez Müdürlüğüne altı aya kadar vekâlet edebilir.

(4) Merkez Müdürü, gerekli gördüğü hâllerde yardımcılarının değiştirilmesini teklif
edebilir.
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(5) Merkez Müdürünün görevi sona erdiği zaman, yardımcılarının da görevi sona erer.
Görevinden ayrılan Merkez Müdür yardımcıları yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni
Merkez Müdür yardımcıları görevlendirilir.

Merkez müdürünün görevleri
MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık etmek,
c) Merkez Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak,
ç) Her yılsonunda ve istenildiğinde Rektörlüğe Merkez faaliyetleri hakkında rapor sun-

mak,
d) Bir sonraki yıla ait çalışma raporunu hazırlayarak Merkez Yönetim Kurulunun in-

celeme ve onayına sunmak,
e) Merkezin eleman ihtiyaçlarını gerekçeli olarak Rektörlüğe iletmek,
f) Merkez personelinin çalışmalarını düzenlemek.
Merkez yönetim kurulu
MADDE 10 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğretim

elemanları arasından, Merkez Müdürü tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen
dört üye ile Merkez Müdüründen oluşur. Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç
yıldır. Süresi biten üye yeniden seçilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi
tamamlamak üzere yeni üye seçilir.

(2) Merkez Yönetim Kurulu en az üç ayda bir ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile
toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır.

Merkez yönetim kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili konularda karar almak,
b) Merkezde görevlendirilecek personelin tespiti ve tayini ile ilgili hususlarda karar al-

mak,
c) Merkez Müdürü tarafından hazırlanan yıllık faaliyet raporunu inceleyip onaylamak,

bir sonraki yıla ait çalışma raporunun esaslarını tespit etmek ve onaylamak.
Merkez danışma kurulu
MADDE 12 – (1) Merkez Danışma Kurulu, Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden en

az birinin teklifi ve Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin salt çoğunluğu ile kabul edilen, konu-
sunda uzman yurt içinden ya da yurt dışından bilim insanlarından oluşur. Merkez Danışma Ku-
rulu üyelerinin görevleri kendi istekleri ya da Merkez Yönetim Kurulu kararıyla son bulur.

(2) Merkez Danışma Kurulu üyeleri; Merkezin çalışma alanına giren konularla ilgili
Merkez Yönetim Kuruluna öneriler sunar, yürütülen araştırma ve eğitim faaliyetlerinde danış-
man olarak görev yaparlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-
şılanır.

Demirbaşlar
MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, donanım ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rek-

törü yürütür.
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GENELGE

Başbakanlıktan:
Konu : G-20 Dönem Başkanlığı 

Yönlendirme Komitesi
GENELGE

2013/4

En temel küresel ekonomik işbirliği platformu olan Yirmiler Grubu’nun (G-20) Dönem
Başkanlığı 2015 yılında ülkemiz tarafından üstlenilecektir. Bu kapsamda Türkiye; G-20’nin
temel yönlendirme mekanizması olan “Üçlü Yapı”da (Troyka) 2013 yılı Aralık ayı başından
itibaren 3 yıl süre ile yer alacaktır.

Bu süreç içerisinde ülkemiz, yalnızca küresel ekonomik gündeme doğrudan yön verme
imkânını yakalamış olmakla kalmayacak; aynı zamanda tarihî ve kültürel açıdan çok önemli
bir tanıtım fırsatını da elde etmiş olacaktır.

G-20 Dönem Başkanlığımıza yönelik hazırlıkları yönlendirmek, yapılacak çalışmaları
etkin ve başarılı bir biçimde gerçekleştirmek, bu kapsamda ilgili kurumlar arasında işbirliği
ve koordinasyonu sağlamak üzere “G-20 Dönem Başkanlığı Yönlendirme Komitesi” kurul-
muştur. 

Komite, ekonomik konularda genel koordinasyondan sorumlu Başbakan Yardımcısının
başkanlığında; Başbakanlık Müsteşarı, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı, Dışişleri Bakanlığı Müs-
teşarı, Hazine Müsteşarı ve Merkez Bankası Başkanı’nın katılımıyla oluşturulmuştur. Komite
Başkanı tarafından gerekli görülmesi halinde; diğer bakanlıklar, ilgili kamu kurum ve kuru-
luşları, üniversiteler, meslek odaları ve birlikleri ile sivil toplum örgütleri ve özel sektör tem-
silcileri de Komite toplantılarına davet edilebilecektir. 

Komite; G-20 gündemine ilişkin her türlü hazırlığı yönlendirmeye ve koordine etmeye,
gerçekleştirilecek etkinlikleri belirlemeye, alt komiteler ve çalışma grupları oluşturmaya ve G-20
bünyesindeki faaliyetler kapsamında ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri
ve diğer tüm dış paydaşların yapacakları çalışmalar arasındaki eşgüdümü sağlamaya yetkilidir.

Bu çerçevede, Yönlendirme Komitesi tarafından yürütülecek çalışmalarda ihtiyaç du-
yulacak her türlü destek ve yardımın; bütün bakanlık, kamu kurum ve kuruluşlarınca titizlikle
sağlanması hususunda bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim. 

Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan

—— • ——
TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (MAHRECE İADE) (SERİ NO:2)’NDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 
(MAHRECE İADE) (SERİ NO:4)

MADDE 1 – 30/6/2002 tarihli ve 24801 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük
Genel Tebliği (Mahrece İade) (Seri No:2)’nin 3 üncü maddesinin madde başlığı aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Antrepo beyannamesi tescil edilmiş eşyanın geri gönderilmesi”
“Diğer taraftan, antrepo rejimi hükümlerine göre beyannamesi tescil edilmiş ancak ta-

şıttan tahliyesine henüz başlanmamış veya tahliyesine başlanmış olmakla birlikte antrepoya
alınması tamamlanmamış eşyanın herhangi bir nedenle geri gönderilmek istenilmesi durumun-
da birinci fıkra hükümleri uygulanır. Bu durumdaki eşyanın taşıt üstünde muayenesinin yapı-
lamadığı hallerde, eşyanın tahliye edilmeyen kısmı için ibraz edilen taşıma belgeleri üzerinden
beyana uygun olduğu tespit edildikten sonra bu madde hükümleri uygulanır.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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25/4/2013 

ORTA SAYFA 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

25 Nisan 2013 

PERŞEMBE 
Sayı : 28628 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
Doğubayazıt 2. Asliye Ceza Hakimliğinden: 

Esas No : 2012/277 

Davacı : K.H. 

Sanık : HUDAKKULIYEV DOVLET, Bayramaly ve Şerife oğlu, 09/07/1975 

BAYRAMALY doğumlu, TÜRKMENİSTAN uyruklu 

Suç : Resmi Belgede Sahtecilik 

Suç Tarihi : 12/11/2011 

Suç Yeri : ANKARA MERKEZ 

Karar Tarihi : 06/03/2013 

Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında resmi belgede 

sahtecilik suçundan kamu davası açılmış olmakla Mahkememizce yapılan yargılama sonunda 

mahkememizin yetkisizliğine dosyanın görevli ve yetkili Ankara Nöbetçi Asliye Ceza 

Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiş olup, sanık HUDAKKULIYEV DOVLET 

bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan 

suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna başvurulamadığı 

takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur. 3118 

————— 
Esas No : 2012/181 

Davacı : K.H. 

Sanık : ENEJAN MURADOVA, Murat ve Oğulboldu kızı, 28/07/1970 

TÜRKMENİSTAN doğumlu, TÜRKMENİSTAN uyruklu 

Suç : Resmi Belgede Sahtecilik 

Suç Tarihi : 13/11/2011 

Suç Yeri : İSTANBUL BAKIRKÖY 

Karar Tarihi : 06/03/2013 

Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında resmi belgede 

sahtecilik suçundan kamu davası açılmış olmakla Mahkememizce yapılan yargılama sonunda 

mahkememizin yetkisizliğine, dosyanın görevli ve yetkili Bakırköy Nöbetçi Asliye Ceza 

Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verilmiş olup, sanık ENEJAN MURADOVA 

bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan 

suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna başvurulamadığı 

takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur. 3117 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE 

GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  
1 - Satışa esas bedeli en az 246,40 TL ile en çok 57.176,38 TL arasında değişen; 

02/05/2013 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 24,64 TL, en çok 
5.717,64 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 
güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Motorsiklet, B.Oto vb. cinsi 33 adet araç; 
açık artırma suretiyle, Mersin-Adana Karayolu üzeri 7. Km. Yenice mevkii Tarsus/MERSİN 
adresindeki ihale salonunda 03/05/2013 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan 
eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve 
www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (324) (651 28 66) numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 
ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 
yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 
tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 
vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 
geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karşılığı 
Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 3545/1-1 
—— • —— 

İHALE İPTAL İLANI 
Kdz. Ereğli Belediye Başkanlığından: 
30 Nisan 2013 Salı günü saat 14.30’da yapılacak olan; 
Zonguldak İli, Karadeniz Ereğli İlçesi, Müftü Mahallesi (Kdz. Ereğli Merkez Emniyet 

Müdürlüğünün Yanı) tapunun 7 pafta (F26b24a3c), 405 ada, 993 parselde mülkiyeti 
Belediyemize ait imar planında ticaret alanı olarak kayıtlı olan 2.796,90 m2 taşınmazın satılması 
işine ait ihale iptal edilmiştir. 

İlan olunur. 3539/1-1 
—— • —— 

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU'NUN /16-1. MADDESİ 
KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Gaziantep 
Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 6,03 TL. ile en çok 286.301,93 TL. arasında değişen; 07/05/2013 
günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 1,00 TL. en çok 28.630,50 TL 
arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı 
ayrı şartname eki listede gösterilen kapak basma makinası, alkol metre, cep telefonu, cep aksesuar 
ve aksamı, kol saati, güneş gözlüğü, oyun DVD'si, oto parçaları, elektrik ve elektronik eşya, 
fotokopi makinası, züccaciye, terazi, çakmak, kumaş, çimento, oto lastiği v.b. 145 grup eşya açık 
artırma suretiyle, Kolejtepe mahallesi Mühendisevler Sokak GAP Gümrük ve Ticaret Bölge 
Müdürlüğü hizmet binası adresindeki 4. kat Toplantı Salonunda 08/05/2013 tarihinde saat: 
09.30’da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı 
bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr. internet adreslerimiz ile 0 342 339 85 15 
numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 
ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 
yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 
tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 
vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 
geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. (KDV dahil) 
bedel karşılığı Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 3536/1-1 
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11.000 KG 25 CL’LİK ROTAGRAVÜR PEARLİZE OPP ETİKET, 
1.450 KG 50 CL’LİK ROTAGRAVÜR PEARLİZE OPP ETİKET 

SATIN ALINACAKTIR 
Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden: 
1 - Türk Kızılayı Afyonkarahisar Mineralli Su İşletmeleri’nde kullanılmak üzere 11.000 

Kg. 25 cl’lik Rotagravür Pearlize OPP Etiket, 1.450 Kg. 50 cl’lik Rotagravür Pearlize OPP Etiket 
kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 
birlikte vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler “İstasyon Mah. Türk Kızılayı Cad. No: 6 Etimesgut/ANKARA” 
adresindeki Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüzden, Ataç 1 Sokak No: 32 Yenişehir/Ankara 
adresindeki Genel Merkezimizden “Alemdağ Mah. Prof. Kazım İsmail Gürkan Cad. No: 10 
Cağaloğlu-Fatih/İstanbul” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden ve “İhsaniye-Gazlıgöl” 
adresindeki Afyonkarahisar Kızılay Mineralli Su İşletmeleri Üretim Yönetimi Müdürlüğümüzden 
100,00 TL karşılığında temin edilebilir.  

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr ve www.kizilaymadensuyu.com.tr adresinden 
ulaşılabilecektir. 

4 - Firmaların tekliflerini en geç 15 Mayıs 2013 saat 12:00’a kadar Faaliyet Alanı 
Koordinatörlüğümüz Lojistik Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - İhale Zarfı 15 Mayıs 2013 saat 14.00’da Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüz Toplantı 
Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 
7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.  
8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 3502/1-1 

—— • —— 
HURDA BETON TRAVERS SATILACAKTIR 

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden: 
1. İdarenin: 
a) Adresi : Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı İstasyon Caddesi No: 1 - SİVAS 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 346 2217000       0 346 2237677 
c) Elektronik Posta Adresi : 4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 
2. İhale konusu işin niteliği, 
    türü ve miktarı adı : Bölge Müdürlüğümüz mıntıkasında bulunan 41.085 adet 

hurda beton travers için (41.0855 x 1,00 TL/Adet) toplam 
41.085,00 TL muhammen bedel üzerinden açık artırma 
usulü ile satış yapılacaktır. 

3. İhalenin: 
a) Yapılacağı Yer : TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu. 
b) Tarih ve Saati : 15/05/2013 - 10:00 
4. Şartnameler TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Alım Satım İhale Komisyonu 

Bürosundan KDV Dahil 10,00 TL. bedel mukabilinde temin edilebilir. İstenilen belgeler 
şartnamede belirtilmiştir. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. 

5. Tekliflerle birlikte teklif edilen bedelin en az % 3'ü oranında geçici teminat verilecektir. 
6. TCDD ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta, dilediğine vermekte 

serbesttir. 
Bu ihale ile ilgili olarak İdare, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 

4735 sayılı Kanunlara ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. 3154/1-1 
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MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme, dış piyasadan teknik ve ticari şartname esaslarına 

göre açık teklif usulü ile satın alınacaktır. 
 

MALZEMENİN GRUBU MİKTAR 
NEYE GÖRE 
ALINACAĞI 

SON TEKLİF 
VERME TARİHİ 

Dar Mekanizma 600.000 adet Teknik Şartname 15.05.2013 
Geniş Mekanizma  1.200.000 adet Teknik Şartname 15.05.2013 
Sırt Halkası 1.800.000 adet Teknik Şartname 15.05.2013 
Sıkıştırma Elemanı 
(Kompresör) 

1.800.000 adet Teknik Şartname 15.05.2013 

Rado 3.600.000 adet Teknik Şartname 15.05.2013 
Pim (Perçin) 7.200.000 adet Teknik Şartname 15.05.2013 

 
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 
a. İstekliler, ihale evrakını Ankara’da Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü III Nolu 

Satın Alma Daire Başkanlığından incelenmek üzere ücretsiz olarak temin edebilirler. 
b. Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihaleye katılabilmeleri için 130.-TL ihale 

evrak bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir. 
c. Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış 

zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. 
İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, sipariş evrak bedeli ilgili firmaya 
iade edilecektir. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari 
şartnamenin 5. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.  

3 - Teklifler, yukarıda gösterilen günde en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz 
III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığı’nda bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki 
gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4 - İhaleye iştirak eden firmalar, teklifleri ile birlikte Dar ve Geniş mekanizmalardan 
(aksesuarları ile birlikte) 2.500’er takım numune verecektir. Teklif mektuplarının dış zarfları son 
teklif verme günü saat 14.00’de açılacak olup, dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık 
bulunmayan firmaların numuneleri teknik şartnamesine ve kullanım amacına uygunluk açısından 
incelenecektir.  

Numunelerin gerek teknik şartnameye uygunluk açısından incelemesinde ve gerekse 
Klasör İmal Makinesinde kullanılmaya elverişlilik bakımından Basım İşletme Müdürlüğümüzde 
yapılacak denemelerde numune ile ilgili teklif sahibi firma yetkilileri de hazır bulunacaklardır. 
Deneme ve inceleme sonuçları düzenlenecek tutanağa açıkça yazılacak ve bu tutanak deneme ve 
inceleme çalışmalarında hazır bulunan firma yetkilileri tarafından da mutlaka imzalanacaktır. 
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Numuneleri teknik şartnamesine ve kullanma amacına uygun bulunan firmaların fiyatla 
ilgili iç zarfları firmalara bildirilecek gün ve saatte açılacak, numunesi uygun bulunmayan 
firmaların fiyatla ilgili iç zarfları ise açılmadan firma yetkililerine diğer belge ve numunelerle 
birlikte iade edilecektir. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden 
yeterlilik araştırması yapılacaktır. 

5 - İstekliler ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulanacaklardır. 
6 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip 60 gün opsiyonlu olacaktır. 
7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihi itibariyle en az 6 ay geçerli GEÇİCİ TEMİNAT teklif edilen para 
birimi cinsinden verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 
olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 
istekliye vermekte tamamen serbesttir. 

9 - İşbu ihale, isteklilerin ilk tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri ve devamında sözlü 
olarak tekliflerini sürdürmeleri şeklinde olacaktır. 

Duyurulur. 3499/1/1-1 
————— 

LEVER ARCH MECHANISMS AND ACCESSORIES WILL BE PURCHASED 
 

BY THE STATE SUPPLY OFFICE 
GENERAL DIRECTORATE 

 
The commodities mentioned below shall be purchased from foreign markets by taking 

open bids, in accordance with the stipulations of the commercial and technical specifications. 
 

COMMODITY 
QUANTITY 

(pcs.) BASIS OF PURCHASING 
BIDDING 

DEADLINE 

Narrow Lever Arch Mechanism 600.000 Technical Specification 15.05.2013 

Broad Lever Arch Mechanism 1.200.000 Technical Specification 15.05.2013 

Finger hole rings 1.800.000 Technical Specification 15.05.2013 

Compressor 1.800.000 Technical Specification 15.05.2013 

Rado eyelet 3.600.000 Technical Specification 15.05.2013 

Rivet (pin) 7.200.000 Technical Specification 15.05.2013 

1. THE TENDER DOCUMENT IS WITH CHARGE. 
a) For the aim of getting information, the candidates can obtain the tender documents 

from the 3rd Purchasing Department of General Directorate of the State Supply Office in Ankara 
without any charge. 
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b) However, the candidates to submit a proposal for the bid should make the payment of 
the tender document price (130.-TL) to any of our Office’s Cashiers or our Office’s bank 
accounts. 

c) The original and a copy of the bank or cashier receipt must be put in the outer envelope 
by adding to the tender document. The original of the receipt shall be returned to the bidder after 
opening all the bids. In the case of cancelling the bid completely or giving up the order, the price 
of tender documents shall be returned to the candidates. 

2. The required bid documents must be put in two envelopes as one inside the other. 
ONLY THE BID FORMS INDICATING OFFER PRICE MUST BE PUT IN THE INNER 
ENVELOPE. The letter stating that the technical and commercial specifications and their annexes 
are accepted the documents specified in the article 5 of the commercial specification, the original 
and a copy of the bank or cashier receipt, also the inner envelope should all be put in the outer 
envelope. 

3. The bids should reach or be submitted to our Headquarter Office “III No’lu Satınalma 
Daire Başkanlığı” latest at 12:00 A.M. on the mentioned date. Bids submitted after this time will 
not be taken into consideration, regardless of the delays due to mail. 

4. The bidders to participate in the tender must give 2.500 sets of wide and narrow 
mechanisms samples (with accessories) each together with the bids. Outer envelopes of the bids 
will be opened at 14:00 P.M. on the bidding deadline. The samples provided by the bidders who 
present a full set of documens shall be inspected on the base of technical specifications and usage 
purpose. 

The authorities of the bidders shall be ready at Our Printing Establishment Directorate 
while the samples are both inspected in accordance with technical specification, and tested on file 
manufacturing machine for usage purpose. The results of inspections and tests shall clearly be 
recorded in writing and these written records shall also be undersigned by the bidder’s authorities 
participated in these trial and inspection works. 

The inner envelopes of the bidders whose samples are found in compliance with technical 
specification and usage purpose shall be determined separately and these envelopes shall be 
opened in the date and time to be announced to the bidders. Those whose samples are not found in 
compliance with the requirements shall be returned without opening with all the other documents 
and samples. If required, bidders shall be cautioned and urged for inspection in terms of financial 
and technical sufficiency.  

5. Bidders shall offer for the whole quantity of the material to be purchased. 
6. The bid prices shall be valid for a period of sixty (60) days as from the date on which 

the inner envelopes are opened in accordance with article 7 of commercial specification 
concerning this tender. 

7. Bidders must submit a PRELIMINARY GUARANTEE valid for at least 6 months 
from the last bidding day, in same the currency of their offers, at a rate to be determined by 
themselves, corresponding to not less than 3% of the bid price they will submit. 
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8. This tender is exempted from Public Procurement Law in accordance with the 
paragraph (g) (Exception) of the article 3 of this Law. The Office reserves the right whether or not 
to tender, or to partially tender the mentioned supplies. 

9. The tender shall take place by receiving open bids, whereby bidders shall present their 
initial price quotations in writing, and continue by underbidding orally.  

To be announced to all candidates. 3499/2/1-1 
————— 

SUNUCU, LİSANS VE SWITCH SATIN ALINACAKTIR 
T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı olan 

sanallaştırma projesi yazılımı kapsamında alınacak sunucu, lisans ve switch kuruluşça hazırlanan 
teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis'imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde 
belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 
firmaların, şartname bedelini (130-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 
yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 
zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte teknik şartnamesi, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 
edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 
ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 30/04/2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 
Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 
dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00'de evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine 
uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 
zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif 
sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 
değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 3500/1-1 
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HIZAR PALASI VE HIZAR ZİNCİRİ SATIN ALINACAKTIR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığından: 
İşin adı: Hızar palası ve hızar zinciri alımı işi 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi 

kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 
İhale kayıt numarası  : 2013/48797 
Dosya No : 1326041 
1 - İdarenin: 
a) Adresi  : BAĞLIK CADDESİ YAYLA MAHALLESİ İHSAN 

SOYAK SOKAK NO: 2    57090-ZONGULDAK 
b) Telefon ve Faks numarası  : Tel : 0.372 252 40 00 (70 Hat) 
  Faks : 0.372 251 19 00 
c) Elektronik posta adresi :  
2 - İhale konusu malın: 
a) Niteliği, türü ve miktarı  : Hızar palası 1280 adet ve hızar zinciri 2750 adet 
b) Teslim yeri  :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Makina ve İkmal Dairesi 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü 
Tesellüm Şefliği/ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasına müteakip 120 takvim günü 
3 - İhalenin: 
a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın 

Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 
ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 07.05.2013 - 15:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4-1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 
isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 
önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
f) Şartnamede belirlenen geçici teminat, 
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 
ı) Şartnamenin 16 nci maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı 

düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 
i) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
5 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.  
6 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

Başkanlığı Mithat paşa Mah.Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 
7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve 
şartnameler 20,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 
ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler en geç 07.05.2013 Salı günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu 
Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü 
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu 
değildir. 

8 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 
ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.  

9 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda 
geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 
olmalıdır. 

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  
12 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 
12.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
12.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 3453/1-1 
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İSTANBUL İLİ BAŞAKŞEHİR İLÇESİ HOŞDERE MAHALLESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE 
BULUNAN 1 ADET TAŞINMAZ İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR 

TCDD Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden: 
1 - Mülkiyeti, TCDD Genel Müdürlüğüne ait (350648/370743 oranında hissesi TCDD’ye 

ait 24.545,36. m2) İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Hoşdere mahallesi sınırları içerisinde bulunan 
25.952,01. m2 miktarlı ve 617 ada 3 nolu parseldeki TCDD hisse payı satılacaktır. Satış İhalesi, 
kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle 08.05.2013 Çarşamba günü saat 15.30’da 
TCDD 1. Bölge Müdürlüğü binası asma katında bulunan toplantı salonunda, “Pazarlık Usulü” ile 
yapılacaktır. İhale Komisyonu’nca gerek görülmesi halinde, ihale, pazarlık görüşmesine devam 
edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir. 

2 - İhale konusu 617 ada 3 nolu parseldeki TCDD hisse payının geçici teminat miktarı 
750.000,00 (Yediyüzellibin) TL olarak belirlenmiştir.  

3 - Teklifler, İhalenin yapılacağı 08/05/2013 Çarşamba günü saat 12.00’a kadar TCDD 1. 
Bölge Müdürlüğü Emlak ve İnşaat Müdürlüğüne elden teslim edilecektir. Belirtilen tarih ve 
saatten sonra verilecek teklifler değerlendirilmeyecektir. 

4 - TCDD Genel Müdürlüğü ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde 
yürütmektedir. Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunu’na tabi olmayıp, TCDD, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta, teklif verme 
süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. 

5 - İhale dökümanları, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü veznesine veya Türkiye Vakıflar 
Bankası Kadıköy Finansmarket şubesinde bulunan TR 08 0001 5001 5800 7293 4446 39 nolu 
iban numaralı hesabına 500,00 (Beş yüz) TL. yatırılarak, üstünde teklif sahibinin adı veya 
ünvanının da açıkça belirtildiği dekont karşılığında, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Emlak ve İnşaat 
Müdürlüğünden temin edilebilir. 3444/1-1 

————— 
KOCAELİ İLİ DARICA İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE 

BULUNAN 1 ADET TAŞINMAZ İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR 
1 - Mülkiyeti, TCDD Genel Müdürlüğüne ait Kocaeli İli, Darıca İlçesi, İstasyon mahallesi 

sınırları içerisinde bulunan 446. m2 miktarlı 677 ada 2 nolu parsel satılacaktır. Satış İhalesi, kapalı 
zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle 08.05.2013 Çarşamba günü saat 14.30 da 
TCDD 1. Bölge Müdürlüğü binası asma katında bulunan toplantı salonunda, “Pazarlık Usulü” ile 
yapılacaktır. İhale Komisyonu’nca gerek görülmesi halinde, ihale, pazarlık görüşmesine devam 
edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir. 

2 - İhale konusu 677 ada 2 nolu parselin geçici teminat miktarı 15.000,00 (Onbeşbin) TL 
olarak belirlenmiştir.  

3 - Teklifler, İhalenin yapılacağı 08/05/2013 Çarşamba günü saat 12.00’a kadar TCDD 
1.Bölge Müdürlüğü Emlak ve İnşaat Müdürlüğüne elden teslim edilecektir. Belirtilen tarih ve 
saatten sonra verilecek teklifler değerlendirilmeyecektir. 

4 - TCDD Genel Müdürlüğü ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde 
yürütmektedir. Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunu’na tabi olmayıp, TCDD, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta, teklif verme 
süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. 

5 - İhale dökümanları, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü veznesine veya Türkiye Vakıflar 
Bankası Kadıköy Finansmarket şubesinde bulunan TR 08 0001 5001 5800 7293 4446 39 nolu 
iban numaralı hesabına 500,00 (Beş yüz) TL. yatırılarak, üstünde teklif sahibinin adı veya 
ünvanının da açıkça belirtildiği dekont karşılığında, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Emlak ve İnşaat 
Müdürlüğünden temin edilebilir. 3445/1-1 
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TEKİRDAĞ İLİ MURATLI İLÇESİ BALABANLI KÖYÜ SINIRLARI İÇERİSİNDE 
BULUNAN 1 ADET TAŞINMAZ İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR 

TCDD Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden: 
1 - Mülkiyeti, TCDD Genel Müdürlüğüne ait Tekirdağ İli, Muratlı İlçesi, Balabanlı Köyü 

sınırları içerisinde bulunan 144.000. m2 miktarlı 2 Pafta 606 nolu parsel satılacaktır. Satış İhalesi, 
kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle 08.05.2013 Çarşamba günü saat 15: 00 
da TCDD 1. Bölge Müdürlüğü binası asma katında bulunan toplantı salonunda, “Pazarlık Usulü” 
ile yapılacaktır. İhale Komisyonu’nca gerek görülmesi halinde, ihale, pazarlık görüşmesine 
devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir. 

2 - İhale konusu 2 Pafta 606 nolu parselin geçici teminat miktarı 30.000,00 (Otuzbin) TL 
olarak belirlenmiştir.  

3 - Teklifler, İhalenin yapılacağı 08/05/2013 Çarşamba günü saat 12.00’a kadar TCDD 
1.Bölge Müdürlüğü Emlak ve İnşaat Müdürlüğüne elden teslim edilecektir. Belirtilen tarih ve 
saatten sonra verilecek teklifler değerlendirilmeyecektir. 

4 - TCDD Genel Müdürlüğü ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde 
yürütmektedir. Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunu’na tabi olmayıp, TCDD, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta, teklif verme 
süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. 

5 - İhale dökümanları, TCDD 1.Bölge Müdürlüğü veznesine veya Türkiye Vakıflar 
Bankası Kadıköy Finansmarket şubesinde bulunan TR 08 0001 5001 5800 7293 4446 39 nolu 
iban numaralı hesabına 500,00 (Beş yü) TL. yatırılarak, üstünde teklif sahibinin adı veya 
ünvanının da açıkça belirtildiği dekont karşılığında, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Emlak ve İnşaat 
Müdürlüğünden temin edilebilir. 3446/1-1 

————— 
SAKARYA İLİ ADAPAZARI İLÇESİ SEMERCİLER MAHALLESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE 

BULUNAN 1 ADET TAŞINMAZ İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR 
1 - Mülkiyeti, TCDD Genel Müdürlüğüne ait Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Semerciler 

mahallesi sınırları içerisinde bulunan 3316.96 m2 miktarlı 208 ada 12 nolu parsel satılacaktır. 
Satış İhalesi, kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle 08.05.2013 Çarşamba 
günü saat 14.00 de TCDD 1.Bölge Müdürlüğü binası asma katında bulunan toplantı salonunda, 
“Pazarlık Usulü” ile yapılacaktır. İhale Komisyonu’nca gerek görülmesi halinde, ihale, pazarlık 
görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle 
sonuçlandırılabilecektir. 

2 - İhale konusu 208 ada 9 nolu parselin geçici teminat miktarı 180.000,00 
(Yüzseksenbin-) TL olarak belirlenmiştir.  

3 - Teklifler, İhalenin yapılacağı 08/05/2013 Çarşamba günü saat 12.00’a kadar TCDD 1. 
Bölge Müdürlüğü Emlak ve İnşaat Müdürlüğüne elden teslim edilecektir. Belirtilen tarih ve 
saatten sonra verilecek teklifler değerlendirilmeyecektir. 

4 - TCDD Genel Müdürlüğü ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde 
yürütmektedir. Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunu’na tabi olmayıp, TCDD, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta, teklif verme 
süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. 

5 - İhale dökümanları, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü veznesine veya Türkiye Vakıflar 
Bankası Kadıköy Finansmarket şubesinde bulunan TR 08 0001 5001 5800 7293 4446 39 nolu 
iban numaralı hesabına 500,00 (Beş yüz) TL. yatırılarak, üstünde teklif sahibinin adı veya 
ünvanının da açıkça belirtildiği dekont karşılığında, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Emlak ve İnşaat 
Müdürlüğünden temin edilebilir. 3447/1-1 
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ELEKTRO HİDROLİK DELİCİ VE YÜKLEYİCİ YEDEKLERİ 
SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığından: 
İşin adı: Elektro Hidrolik Delici ve Yükleyici yedekleri alımı 4734 sayılı kanunun 3/g 

maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  
İhale kayıt numarası : 2013/49321 
Dosya No : 1327040 
1 - İdarenin: 
a) Adresi  : BÜLENT ECEVİT CADDESİ NO: 2   ZONGULDAK 
b) Telefon ve Faks numarası  : Tel : 0.372 252 40 00 (70 Hat) 
  Faks : 0.372 251 19 00 
c) Elektronik posta adresi :  
2 - İhale konusu malın: 
a) Niteliği, türü ve miktarı  : Elektro Hidrolik Yükleyici yedekleri (9 Kalem)  
b) Teslim yeri  :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Makina ve İkmal Dairesi 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü 
Tesellüm Şefliği/ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi : İşe başlanmasına müteakip 90 takvim günü 
3 - İhalenin: 
a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın 

Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 
ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 14.05.2013 - 15.00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4-1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  
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d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 
isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 
önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
f) Şartnamede belirlenen geçici teminat, 
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 
ı) Şartnamenin 16 nci maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 
i) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.  
7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara 
Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 
görülebilir ve şartnameler 40,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 14.05.2013 SALI günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 
Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli- 
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 
sorumlu değildir.  

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 
ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.  

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 
olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  
13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır; 
13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 3454/1-1 
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İLİMİZ 36 PAFTA, 14 ADA, 14 ve 16 PARSELLERDE BULUNAN SEBZE 
PAZARINDAKİ İŞYERLERİ SATILACAKTIR 

Nevşehir Belediye Başkanlığından: 
1 - Belediyemize ait tapunun, 36 pafta, 14 ada, 14 ve 16 parsellerde bulunan depo ve 

dükkanlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği açık artırma suretiyle 
satılacaktır. 

2 - İhale 10 Mayıs 2013 Cuma günü Saat:14:00’de Nevşehir Belediye Meclis Toplantı 
Salonunda yapılacaktır. 

3 - İhaleye katılacak isteklilerden aşağıdaki bilgi ve belgeler istenir: 
a. Tebligat için adres beyanı ile irtibat için telefon ve faks numarası ile nüfus cüzdan 

fotokopisi, tüzel kişilik ise Ticaret Odası belgesi ve imza sirküleri fotokopisi ile ilgili evraklar, 
b. İhaleye katılana ait olmak şartıyla, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden, 

vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair belge, 
c. İhale doküman bedeli satın alındığına dair makbuz fotokopisi,  
d. Şartnamenin 6. maddesinde belirtilen miktarda teminat veya 2886 sayılı kanun uyarınca 

teminat sayılan belge. 
4 - İhaleyle ilgili geniş bilgi ve şartname, mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Mali 

Hizmetler Müdürlüğünden 50,00 TL bedelle temin edilebilir. 
5 - Tahmini bedel ve teminatlar: 

DÜKKANLAR ve DEPO 
S/N DÜKKAN/DEPO NO M² FİYATI (TL) PARSELİ 
  1 22 nolu dükkan 180,30 438.659,62 14 nolu parsel 
  2 23 nolu dükkan 187,60 438.640,13 14 nolu parsel 
  3 25 nolu dükkan 182,00 438.679,33 14 nolu parsel 
  4 28 nolu dükkan 39,60 156.165,00 14 nolu parsel 
  5 31 nolu dükkan 54,10 178.176,51 14 nolu parsel 
  6 32 nolu dükkan 49,20 178.147,00 14 nolu parsel 
  7 34 nolu dükkan 45,10 165.972,92 14 nolu parsel 
  8 35 nolu dükkan 45,10 165.972,92 14 nolu parsel 
  9 36 nolu dükkan 45,80 167.710,44 14 nolu parsel 
10 37 nolu dükkan 48,10 154.167,81 14 nolu parsel 
11 38 nolu dükkan 48,10 154.167,81 14 nolu parsel 
12 45 nolu dükkan 35,00 137.488,42 14 nolu parsel 
13 49 nolu dükkan 32,00 137.180,50 14 nolu parsel 
14 57 nolu dükkan 30,80 122.569,06 14 nolu parsel 
15 58 nolu dükkan 31,70 124.614,28 14 nolu parsel 
16 59 nolu dükkan 30,40 119.503,92 14 nolu parsel 
17 60 nolu dükkan 30,40 119.503,92 14 nolu parsel 
18 61 nolu dükkan 31,60 124.221,18 14 nolu parsel 
19 62 nolu dükkan 33,00 129.724,65 14 nolu parsel 
20 63 nolu dükkan 28,20 110.855,61 14 nolu parsel 
21 107 nolu depo 20,00 19.488,53 14 nolu parsel 
22 1 nolu dükkan 55,00 250.000,00 16 nolu parsel 
23 2 nolu dükkan 78,70 300.000,00 16 nolu parsel 
24 3 nolu dükkan 295,00 500.000,00 16 nolu parsel 

 
a) Tahmini bedel üzerinden % 3 oranında teminat alınacaktır. 
6 - İhaleyi alan; ihale bedelini şartnamenin 7 inci maddesine göre 5 eşit taksitte 

ödeyecektir. 
7 - İlanın 5 inci Maddesinde belirtilen 16 nolu parseldeki işyerleri KDV’ye tabi olup 

İhaleyi alan; İhale bedeli üzerinden %18 KDV’yi ve DV’sini Şartnamenin 7 inci maddesinde 
belirtilen İhale bedeliyle birlikte 5 inci taksitte ödeyecektir. 
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8 - Dükkanlar ve depo ayrı ayrı ihale edilecektir. 
9 - İhaleye ilişkin sözleşme, tapu, vergi, resim ve harçlar ihaleyi alan tarafından 

ödenecektir. 
10 - Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tespitinde yetkilidir. 
 3462/1-1 

—— • —— 
GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN 

ARAÇ SATILACAKTIR 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Edirne 

Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  
1 - a) Satışa esas bedeli en az 121,19 TL ile en çok 71.936,20 TL arasında değişen; 

30.04.2013 günü saat 16:00’a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 12,12 TL, en çok 
7.193,62 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 
güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen binek otomobil, panelvan, ATV, 
kamyonet, tekne, tekne römorku, kamyon çekici, motosiklet ve dorse vb. 41 adet araç; açık 
artırma suretiyle, Kapıkule Yolu Üzeri 8.Km. ARSLANLI Dinlenme Tesisleri Kapıkule/EDİRNE 
adresindeki ihale salonunda 02/05/2013 tarihinde saat 10:00'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan 
araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr 
internet adreslerimiz ile (0) (284) (215 21 78) numaralı telefondan ulaşılabilir.  

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 
ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 
yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 
Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 
vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 
geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı 
Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 3457/1-1 

—— • —— 
4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIK KANUNU 

UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Samsun Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  
1 - Satışa esas bedeli en az 3.782,51-TL ile en çok 192.587,49- TL arasında değişen; 

02.05.2013 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 378,25- TL, en 
çok 19.258,75- TL arasında olup, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri , satışa esas bedeli ve 
güvence tutarı ayrı şartname eki listede gösterilen B.Oto, Kamyonet, Kamyon,Otobüs ve 
Römorktan oluşan 14 adet araç; açık artırma suretiyle, Liman Mahallesi Liman İçi Toplantı ve 
Konferans Salonu adresindeki ihale salonunda 03/05/2013 tarihinde saat 09.30'da satışa 
sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında daha ayrıntılı bilgiye 
www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (362) (445 00 68) 
numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 
ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 
yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 
Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 
vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 
geçerlidir.Açık Artırma Yöntemiyle Araç Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karşılığı 
Samsun Tasfiye İşletme Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 3465/1-1 
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İHALE DUYURUSU 
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğü/Merkez Emlak ve İnşaat 

İhale Komisyonu Başkanlığından:  
1 - Kuruluşumuza ait Malatya Gar sahası 292 ada 6 nolu parsel kapsamında kalan 

taşınmazımızın 3362,78 m2’lik kısmına prefabrik veya kalıcı tesis yapılmak suretiyle “lokanta 
resturant” faaliyetlerine yönelik olarak ticari amaçla kullanılmak üzere 15 yıl süre ile aylık KDV 
hariç 3.000,00 TL/Ay muhammen bedel üzerinden ihaleye çıkılmak suretiyle kiralanacaktır. 

2 - Taşınmazın Kimlik Bilgileri: 
İli : Malatya 
İlçesi : Merkez 
Mahalle veya Köyü : İnönü 
Mevkii : Babahtu 
Pafta No : - 
Ada No : 292 
Parsel No : 6 
Parsel Yüzölçümü (m²) : 288561,47 
Değerlendirilecek Alan (m²) : 3362,78 
Zemin Oturum Alanı (m²) : - 
Açık Alan (m²) : - 
Toplam İnşaat Alanı (m²) : - 
Kullanım şekli : Lokanta, Resturant 
İmar Durumu : TCDD Alanı  
KTVKK Şerhi : Yok 
Kısıtlılıklar : Yok 
Sözleşme süresi : Sözleşme İmza Tarihinden itibaren İzin - ruhsat 
  İnşaat süresi ve sözleşme kapsamında verilebilecek 
  Ek süreler dahil işletme süresi 15 yıldır. 
İzin - ruhsat süresi : 12 ay 
İnşaat süresi : 12 ay 
3 - İhale 10.05.2013 Cuma günü saat 10.00 da TCDD 5. Bölge Müdürlüğü Malatya adresinde 

Taşınmaz İhale Komisyonunca Kapalı Zarf Teklif Alma Usulü ile yapılacaktır. 
4. İhale konusu taşınmaz için ön sözleşme imza tarihinden 15 yıl geçerli olmak üzere 

sözleşme akdedilecek olup, 
a. Kira bedeli 31.12.2013 tarihine kadar geçerli olup, müteakip yıllarda bir önceki yılın 

aynı ayına göre TÜİK/ÜFE artış oranında artırılacaktır. 
b. Her türlü izin, ruhsat vergi, harç vb. giderlerin taliplisine aittir, 
c. Taşınmazın mevcut durumu; Taşınmaz üzerinde Bölge Müdürüne ait 12 plan numaralı 

lojman bulunmaktadır. 292 ada 6 nolu parsel kapsamında Malatya Belediye Başkanlığının imar 
plan revizyon çalışmaları devam etmektedir. 

d. İmar planında TCDD alanı olarak ayrıldığından yüklenici tarafından imar plan tadilat 
değişikliği yaptırılacaktır. Tüm masraflar yükleniciye aittir. 
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e. İmar planından sonra yaptırılacak Kapalı alana ait proje Kuruluşumuz tarafından 
onaylandıktan sonra ruhsat ve izinler alınarak inşaat başlanacaktır. 

f. İlgili Kurum ve Kuruluşlardan her türlü izin ve ruhsatlar yüklenici tarafından 
alınacaktır. 

g. Her türlü izin ve ruhsat için 12 ay süre verilecek bu süre zarfında ön sözleşme 
imzalanacaktır. 

h. Proje onayı, inşaat ve ruhsat sürelerince de kira bedelinin %20’si peşin tahsil 
edilecektir.  

i. Taşınmaz üzerine en az 900.000,00 TL yatırım yapılacaktır. 
j. Taşınmaz üzerine 1600,00 m2 kapalı alan yapılacaktır. 
k. Kiralanan alanın idarenin ön gördüğü şekilde ihata altına alınacaktır. 
l. İnşaat süresi için 12 ay verilecektir, 
m. İhaleye son 10 yılda en az 2 yıl lokanta İşletmeciliği yapan talipliler katılabilecektir. 
5 - İhaleye yerli istekliler katılabilecektir. 
6 - İhale Şartnamesi TCDD 5. Bölge Emlak ve İnşaat Müdürlüğü-Malatya adresinde 

ücretsiz görülebilir veya ücret karşılığında temin edilebilir.  
7 - İstekli, teklif edilen yatırım tutarının %3’ü oranında geçici teminat verecektir. 

Belirlenenden daha az oranda geçici teminat veren İSTEKLİ’ lerin teklifleri değerlendirme dışı 
bırakılır.(900.000,00 TL en az yatırım tutarı X %3 = 27.000,00 TL miktarlı) 

8 - Kira bedeline ait Geçici teminat bedeli 6.000,00 TL olup nakit yatırılması halinde en 
geç ihale günü saat 10.00’a kadar Malatya 5. Bölge Mali İşler Müdürlüğü/Merkez Mali İşler 
veznesine yatırıldığına dair makbuz, alınacaktır. 

9 - İhale şartname bedeli 2.000,00 TL+KDV olup şartnamenin, satın alındığına dair 
makbuz, alınacaktır. 

10 - İhaleye katılmak isteyenler İhale tekliflerini en geç 10.05.2013 Cuma günü saat 10.00 
a kadar TCDD 5. Bölge Müdürlüğü Taşınmaz İhale Komisyonuna teslim edeceklerdir.  

11 - Posta ile yapılan teklifler geçerlidir. Gerek posta ile gerekse elden süresi içinde 
yapılmayan ve ihalenin esasını değiştirecek nitelikte belgeleri eksik olan müracaatlar kabul 
edilmeyecektir. 

12 - İhaleye katılan istekliler arasında en yüksek teklifi veren 1. nci talipli ile sözleşme 
imzalanacak olup 1. nci taliplinin sözleşme imzalamaması halinde İhale Komisyonunca uygun 
görülmesi halinde 2. nci talipli ile sözleşme imzalanacaktır.  

13 - İhaleye tek katılımın olması halinde aynı şartlarla; istekliler arasında PAZARLIK 
YÖNTEMİ uygulanacaktır. 

14 - İsteklilerin Başvuru dosyaları iade edilmeyecektir. İhale üzerinde kalmayan 
isteklilerin (1. ve 2. teklif sahibi hariç) geçici teminatları iade edilecektir. 

15 - İhale üzerinde kalacak kişi ve firmalardan sözleşme imzalanmadan önce %05,69 
oranında ihale karar pulu bedeli tahsil edilecektir. 

İhaleye Katılacak isteklilerden; 
a) İsteklinin Gerçek Kişi Olması Halinde: 
- Kanuni İkametgâh Belgesi,  
- Nüfus Cüzdanı sureti,  
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- Noter tasdikli imza sirküleri, 
- Savcılıktan iyi hal kâğıdı (Sabıka kaydının olması halinde Mahkeme Kararı ile birlikte 

verilecektir.), 
- Esnaf ve Sanatkârlar Odasından veya Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış faaliyet 

belgesi, Kayıtlı değil ise kaydının olmadığına dair belge veya taahhütnamesi, 
- İsteklinin Vergi Dairesine borcunun olmadığına veya Vergi Dairesinde kaydı 

bulunmadığına ait belge veya taahhütnamesi, 
- İsteklinin Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu olmadığına veya Sosyal Güvenlik 

Kurumunda kaydı bulunmadığına dair belge veya taahhütnamesi. 
- Geçici teminat bedelinin ödendiğine dair geçici teminat makbuzu ya da teminat 

mektubu, 
- İsteklilerin vekâleten temsil edilmesi halinde, vekilin Noter tasdikli vekâletnameleri, 

imza sirküleri ve Nüfus Cüzdan sureti, 
- Türkiye’deki tebligat adresi (Şartname eki örneğine göre), 
- Şartname satışına ait TCDD vezne makbuzunun aslı veya fotokopisi, 
- Şartname eki Özel Şartlarda (olması durumunda) istenilen belgelerin verilmesi ve 

koşulların sağlanması, 
- Son teklif verme tarihinden önceki son üç (3) ay içinde işin adına alınmış asgari 

………………..-TL (Yazıyla TL) kullanılmamış nakit kredisi veya asgari ………………..-TL 
(Yazıyla TL) kullanılmamış teminat kredisi tutarında Banka Referans Mektubunun aslı, 

- İsteklilerin İhale tarihine kadar teklif ettikleri işe veya buna benzer konularda yaptıkları 
işlere ait iş bitirme belgesi veya halen yaptıkları işlere ve iştigal konusuna ilişkin ilgili kurum, 
kuruluş veya üçüncü şahıslardan alınmış belgeli referanslar. ( ISO, TSE HİZMET YETERLİLİK 
BELGESİ v.s.) 

- İsteklinin Yapım İçeren Alanlar İçin Kiralama Yöntemine göre teklif ettiği işe ait 
yapmayı düşündüğü yapı ve çevresine ait düzenleme projesi ile onayda belirtilen diğer 
dokümanlar  

- Malatya Gar Müdürlüğü ya da Emlak ve İnşaat Müdürlüğü Emlak Şefliğinden alınmış 
yer görme belgesi, 

b) İsteklilerin Tüzel Kişilik Olması Halinde: 
- Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanan ortaklık ve sermaye 

durumlarının ihalenin yapıldığı tarihte geçerliliğini koruduğunu belirtir belge, 
- Tüzel kişiliğe ait ihalenin yapıldığı yıl içerisinde halen faaliyette bulunduğuna dair 

Ticaret ve Sanayi Odasına ait kayıt belgesinin aslı veya aynı odadan alınmış ihalenin yapıldığı yıl 
vizesini içeren kimlik kartı, 

- Tüzel kişilik adına ihaleye iştirak edenlerin imza sirküleri ve Nüfus Cüzdan sureti,  
- Tüzel kişiliğin son döneme ait vergi beyannamelerinde beyan edilen gelir ve kurumlar 

vergilerinin, ödendiğine ve borcunun olmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden ve SGK’dan 
(Sosyal Güvenlik Kurumu) borcunun bulunmadığına dair belge veya taahhütnamesi,  

- Geçici teminat bedelinin ödendiğine dair geçici teminat makbuzu ya da teminat 
mektubu, 
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- İsteklilerin vekâleten temsil edilmesi halinde, vekilin Noter tasdikli vekâletnameleri, 
imza sirküleri ve Nüfus Cüzdan sureti,  

- Türkiye’deki tebligat adresi (Şartname eki örneğine göre), 
- Şartname satışına ait TCDD vezne makbuzunun aslı veya fotokopisi, 
- Şartname eki Özel Şartlarda (olması durumunda) istenilen belgelerin verilmesi ve 

koşulların sağlanması, 
- Son teklif verme tarihinden önceki son üç (3) ay içinde işin adına alınmış asgari 

………………..-TL (Yazıyla TL) kullanılmamış nakit kredisi veya asgari ………………..-TL 
(Yazıyla TL) kullanılmamış teminat kredisi tutarında Banka Referans Mektubunun aslı, 

- İsteklilerin İhale tarihine kadar teklif ettikleri işe veya buna benzer konularda yaptıkları 
işlere ait iş bitirme belgesi veya halen yaptıkları işlere ve iştigal konusuna ilişkin ilgili kurum, 
kuruluş veya üçüncü şahıslardan alınmış belgeli referanslar. ( ISO, TSE HİZMET YETERLİLİK 
BELGESİ v.s.) 

- İsteklinin Yapım İçeren Alanlar İçin Kiralama Yöntemine göre teklif ettiği işe ait 
yapmayı düşündüğü yapı ve çevresine ait düzenleme projesi ile onayda belirtilen diğer 
dokümanlar. 

- Malatya Gar Müdürlüğü ya da Emlak ve İnşaat Müdürlüğü Emlak Şefliğinden alınmış 
yer görme belgesi, 

c) İsteklilerin Ortak Girişim Olması Halinde: 
- Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişi olma durumlarına göre her birinin Bu 

maddenin A ve B bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler ve Şartname eki örneğe 
uygun olarak hazırlanmış ve tescil edilmiş ortaklığa ait sözleşme. A, B, C bentlerinde istenilen 
belgelerin tümünün aranan şartlara haiz olarak “ihale tarihinden önceki 3 ay içinde alınmış” 
asılları veya Noter tasdikli suretleri olması zorunludur. 

Taahhütname veren isteklilerden ihaleyi kazanan istekliden ilgili Kurumlardan, kaydı 
veya borcu olmadığına dair belge getirmesi istenecek olup TCDD tarafından belirtilen süre 
içerisinde bu belgeleri getirmeyen veya taahhüdünün geçerli olmadığı tespit edilen isteklinin 
geçici teminatı irat kaydedilecektir.  

D) Teklif Mektubu, 
*** (İstenilen belgelerin tümü son üç ay içinde alınmış asılları veya noter tasdikli suretleri 

olacaktır)*** 
14 - TCDD bu ihalede 2886 sayılı “Devlet İhale Kanunu” ve 4734 sayılı “Kamu İhale 

Kanunu”na tabi değildir. Bu nedenle de bu işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte, 
dilediği istekliye ihale etmekte veya ihaleyi dilediği usulde yeniden yapmakta tamamen serbesttir. 
Teklif veren istekliler bu hususa itiraz etmeyeceklerini peşinen kabul ve taahhüt etmişlerdir. 

İlgililere duyurulur. 
ADRES   : 
TCDD Genel Müdürlüğü. 
5. Bölge Müdürlüğü -MALATYA 
TEL : 0 422 212 48 00 / 318 388 
FAKS : 0 422 212 90 39 
İNTERNET ADRESİ : www.tcdd.gov.tr 3468/1-1 
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MUHTELİF TAŞINMAZLARIN ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA İLAN 
Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinden: 
Aşağıda detayı yazılı muhtelif taşınmazlar Şirketimiz tarafından, 4046 sayılı kanun 

kapsamında “SATIŞ” yöntemi ile özelleştirilecektir.  
 

 SATIŞA KONU TAŞINMAZLAR; 

GEÇİCİ 
TEMİNAT 

BEDELİ (TL) 

TANITIM 
DOKÜMANI 

VE ŞARTNAME 
BEDELİ (TL) 

1 

Samsun İli, Çarşamba İlçesi, Ahubaba 
Köyü, Bağırsak Mevkiinde bulunan, 
Tapuda F37a23c pafta, 710 nolu parselde 
kayıtlı 20.000 m2 yüzölçümlü taşınmaz ile 
üzerinde bulunan mütemmimleri (78 m2 lik 
Kantar Binası, Kantar Kaldırımı) 

5.000,- 150,- 

2 

Samsun İli, Çarşamba İlçesi, Kızılot Köyü, 
Köyiçi Mevkiinde bulunan tapuda 453 
no.lu parselde kayıtlı 20.000 m2 
yüzölçümlü taşınmaz ile üzerinde bulunan 
mütemmimleri (78 m2 lik Kantar Binası, 
Kantar Kaldırımı) 

6.000,- 150,- 

3 

Sinop İli, Merkez İlçesi, Ahmetyeri Köyü, 
Kasımağa Mevkii Pafta No: 1 de bulunan; 
- Tapuda 363 parselde kayıtlı 18.107 m2 
yüzölçümlü taşınmaz ile üzerinde bulunan 
mütemmimleri (78 m2 lik Kantar Binası, 
Kantar Kaldırımı, Kantar Temeli), 
- Tapuda 364 parselde kayıtlı 1.712 m2 
yüzölçümlü taşınmaz ile üzerinde bulunan 
mütemmimleri (Kantar Kaldırımı) bir bütün 
halinde, (Yukarıdaki 363 ve 364 no.lu 
parseller için tek bir teklif verilecektir.)  

3.600,- 150,- 

4 

Kahramanmaraş İli, Elbistan İlçesi, Çiçek 
Köyü, Örmeyolu Mevkiinde bulunan, 
tapuda L-38-d-10b pafta, 1.603 no.lu 
parselde kayıtlı 20.300 m2 yüzölçümlü 
taşınmaz, 

60.000,- 150,- 

5 

Kahramanmaraş İli, Elbistan İlçesi, 
Pınarbaşı Mahallesi, Şuayip Mevkiinde 
bulunan, tapuda d.10.a pafta, 321 ada, 4 
no.lu parselde kayıtlı 21.734 m2 
yüzölçümlü taşınmaz  

60.000,- 150,- 

6 

Kahramanmaraş İli, Elbistan İlçesi, 
Pınarbaşı Mahallesi, Gagur Yazısı 
Mevkiinde bulunan, tapuda 19.N.4 pafta, 
324 ada, 40 no.lu parselde kayıtlı 22.957,24 
m2 yüzölçümlü taşınmaz  

65.000,- 150,- 

7 

Kahramanmaraş İli, Elbistan İlçesi, 
Pınarbaşı Mahallesi, Gagur Yazısı 
Mevkiinde bulunan, tapuda L.38.D.10 
pafta, 321 ada, 25 no.lu parselde kayıtlı 
15.393,71 m2 yüzölçümlü taşınmaz  

45.000,- 150,- 
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 SATIŞA KONU TAŞINMAZLAR; 

GEÇİCİ 
TEMİNAT 

BEDELİ (TL) 

TANITIM 
DOKÜMANI 

VE ŞARTNAME 
BEDELİ (TL) 

8 

Bayburt İli, Demirözü İlçesi, Beşpınar 
Köyü, Hasancık Mevkiinde bulunan, tapuda 
H43-c-22-b pafta, 633 no.lu parselde kayıtlı 
19.750 m2 yüzölçümlü taşınmaz ile 
üzerinde bulunan mütemmimleri (90m2 lik 
Kantar Binası)  

1.000,- 150,- 

9 

Bayburt İli, Merkez İlçesi, Kırkpınar Köyü, 
Akdağlar Mevkiinde Pafta No: H43B25D 
de bulunan,  
- Tapuda 1.584 parselde kayıtlı 26.375,19 
m2 yüzölçümlü taşınmaz ile üzerinde 
bulunan mütemmimleri (90 m2 lik Kantar 
Binası), 
- Tapuda 1.583 parselde kayıtlı 5124 m2 
yüzölçümlü taşınmaz bir bütün halinde 
(Yukarıdaki 1.584 ve 1.583 no.lu parseller 
için tek bir teklif verilecektir.) 

2.000,- 150,- 

10 

Erzurum İli, Palandöken İlçesi, Uzunahmet 
Mahallesi, Susuzlar Mevkiinde bulunan 
tapuda 46 pafta, 221 no.lu parselde kayıtlı 
1.500 m2 yüzölçümlü taşınmaz ile üzerinde 
bulunan mütemmimleri (40 m2 lik Kantar 
Binası) 

100,- 150,- 

11 

Erzurum İli, Horasan İlçesi, Karaçuha 
Köyü, Veyisler Mevkiinde bulunan tapuda 
h48-d-21-a-21 pafta, 108 ada, 16 no.lu 
parselde kayıtlı 3.000 m2 yüzölçümlü 
taşınmaz ile üzerinde bulunan 
mütemmimleri (65 m2 lik Kantar Binası) 

1.000,- 150,- 
 

12 

Eskişehir İli, Sivrihisar İlçesi, Kaymaz 
Köyü, Holuz Mevkiinde bulunan tapuda 37 
pafta, 2397 no.lu parselde kayıtlı 7.660 m2 
yüzölçümlü taşınmaz ile üzerinde bulunan 
mütemmimleri (65 m2 lik Kantar Binası, 
Kantar Temeli) 

3.500,- 150,- 

13 

Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi, Ağapınar 
Mahallesi, Köyiçi Mevkiinde bulunan 
tapuda 2 pafta, 492 no.lu parselde kayıtlı 
27.125 m2 yüzölçümlü taşınmaz  

5.000,- 150,- 

14 

Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi, Ağapınar 
Mahallesinde bulunan tapuda 2 pafta, 1698 
no.lu parselde kayıtlı 2.318 m2 yüzölçümlü 
taşınmaz  

1.000,- 150,- 
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 SATIŞA KONU TAŞINMAZLAR; 

GEÇİCİ 
TEMİNAT 

BEDELİ (TL) 

TANITIM 
DOKÜMANI 

VE ŞARTNAME 
BEDELİ (TL) 

15 

Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi, Ağapınar 
Mahallesi, Köyiçi Mevkiinde bulunan 
tapuda 2 pafta, 981 no.lu parselde kayıtlı 
1.000 m2 yüzölçümlü taşınmaz ile üzerinde 
bulunan mütemmimleri (66 m2 lik Kantar 
Binası)  

500,- 150,- 

16 

Eskişehir İli, Alpu İlçesi, Çardakbaşı Köyü, 
Ankara Hattı Cenup Mevkiinde bulunan 
tapuda 4 pafta, 300 no.lu parselde kayıtlı 
14.800 m2 yüzölçümlü taşınmaz ile 
üzerinde bulunan mütemmimleri (40 m2 lik 
Kantar Binası, Kantar Temeli) 

1.000,- 150,- 

17 

Konya İli, Ilgın İlçesi, Zaferiye Köyü, Ada 
Mevkiinde bulunan tapuda L28A21A pafta, 
529 no.lu parselde kayıtlı 270 m2 
yüzölçümlü taşınmaz  

100,- 150,- 

18 

Konya İli, Ilgın İlçesi, Camiatik Mahallesi, 
İstasyon Mevkiinde bulunan tapuda 
28.28.K.U.V pafta, 18 ada, 13 no.lu 
parselde kayıtlı 5.000 m2 yüzölçümlü 
taşınmaz ile üzerinde bulunan 
mütemmimleri (Metruk Kantar Binası) 

6.000,- 150,- 

19 

Konya İli, Kadınhanı İlçesi, Kurthasanlı 
Köyü, İsakkuyusu Mevkiinde bulunan 
tapuda 8 pafta, 1517 no.lu parselde kayıtlı 
2.490,30 m2 yüzölçümlü taşınmaz  

300,- 150,- 

20 

Konya İli, Ilgın İlçesi, Argıthan Köyü, 
Enseyüz Mevkiinde bulunan, tapuda 2830Y 
pafta, 6162 no.lu parselde kayıtlı 6.580 m2 
yüzölçümlü taşınmaz ile üzerinde bulunan 
mütemmimleri (60 m2 lik Kantar Binası, 2 
Adet Kantar Tablası)  

1.500,- 150,- 

21 

Konya İli, Ilgın İlçesi, Çavuşçu Köyü, 
Tevekkel Mevkiinde bulunan, tapuda 
L27B12B pafta, 3469 no.lu parselde kayıtlı 
3.000 m2 yüzölçümlü taşınmaz ile üzerinde 
bulunan mütemmimleri (94 m2 lik Kantar 
Binası, 2 Adet Kantar Tablası, Kantar 
Kaldırımı)  

1.000,- 150,- 

22 

Konya İli, Ilgın İlçesi, Çavuşçu Köyü, 
Tevekkel Mevkiinde bulunan, Tapuda 
L27B12B pafta, 3466 no.lu parselde kayıtlı 
1.964 m2 yüzölçümlü taşınmaz ile üzerinde 
bulunan mütemmimleri (60 m2 lik Kantar 
Binası)  

300,- 150,- 



25 Nisan 2013 – Sayı : 28628 RESMÎ GAZETE Sayfa : 71 

 

 SATIŞA KONU TAŞINMAZLAR; 

GEÇİCİ 
TEMİNAT 

BEDELİ (TL) 

TANITIM 
DOKÜMANI 

VE ŞARTNAME 
BEDELİ (TL) 

23 

Konya İli, Ilgın İlçesi, Çavuşçu Köyü, 
Tevekkel Mevkiinde bulunan, Tapuda 
L27B13A pafta, 1674 no.lu parselde kayıtlı 
2.200 m2 yüzölçümlü taşınmaz  

300,- 150,- 

24 

Konya İli, Ilgın İlçesi, Çavuşçu Köyü, 
Tevekkel Mevkiinde bulunan, Tapuda 
L27B12B pafta, 3426 no.lu parselde kayıtlı 
3.650 m2 yüzölçümlü taşınmaz  

500,- 150,- 

25 

 Konya İli, Ilgın İlçesi, Çavuşçu Köyü, 
Tevekkel Mevkiinde bulunan, Tapuda 
L27B13B pafta, 1824 no.lu parselde kayıtlı 
2.000 m2 yüzölçümlü taşınmaz  

300,- 150,- 

26 

Konya İli, Ilgın İlçesi, Çavuşçu Köyü, 
Tevekkel Mevkiinde bulunan, Tapuda 
L27B12B pafta, 3428 no.lu parselde kayıtlı 
2.100 m2 yüzölçümlü taşınmaz  

300,- 150,- 

27 

Konya İli, Ilgın İlçesi, Çavuşçu Köyü, 
Tevekkel Mevkiinde bulunan, Tapuda 1 
pafta, 3373 no.lu parselde kayıtlı 5.000 m2 
yüzölçümlü taşınmaz  

700,- 150,- 

28 

Konya İli, Ilgın İlçesi, Çavuşçu Köyü, 
Tevekkel Mevkiinde bulunan, Tapuda 
L27B12B pafta, 3408 no.lu parselde kayıtlı 
2.860 m2 yüzölçümlü taşınmaz  

400,- 150,- 

29 

Afyonkarahisar İli, Sultandağı İlçesi, 
Pazaraltı Mahallesi, Zincirlikuyu 
Mevkiinde bulunan, tapuda 1815-T pafta, 
121 ada, 6 no.lu parselde kayıtlı 479 m2 
yüzölçümlü taşınmaz ile üzerinde bulunan 
mütemmimleri (40 m2 lik Kantar Binası, 
Kantar Tablası) 

400,- 150,- 

 
1 - İhaleler kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “Pazarlık 

Usulü” ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonu’nca gerekli görülmesi halinde ihaleler pazarlık 
görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile ve açık artırma usulü ile 
sonuçlandırılabilecektir. 

2 - İhalenin geçici teminatı her grup için yukarıda ayrı ayrı gösterilmiş olup, geçici teminatı 
olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.  

3 - Satışa konu taşınmazlar listesinin;  
a) 4-11 Sıra no.larda yer alan taşınmazlar için, ihale şartları belgesinde belirtilen 

hususlarda dikkate alınarak hazırlanacak teklifler en geç 20/05/2013 günü saat 10.00’a kadar,  
b) 17-28 Sıra no.larda yer alan taşınmazlar için en geç 21/05/2013 günü saat 10.00’a 

kadar,  
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c) 1-3, 12-16 ve 29 Sıra no.larda yer alan taşınmazlar için en geç 22/05/2013 günü saat 
10.00’a kadar  

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü 
Mithatpaşa Cad. No: 14 Yenişehir/ANKARA adresinde olacak şekilde teslim edilecektir. 
Belirtilen tarih ve saatten sonra verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Teklifler 
iadeli - taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale şartları 
belgesinde belirtilen ihale saatine kadar Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne ulaşması şarttır.  

4 - Satışa konu taşınmazlar için verilen teklifler;  
a) 4-11 Sıra no.larda yer alan taşınmazlar için 20/05/2013 günü en geç saat 11.00’den 

itibaren,  
b) 17-28 Sıra no.larda yer alan taşınmazlar için 21/05/2013 günü en geç saat 11.00’den 

itibaren, 
c) 1-3, 12-16 ve 29 Sıra no.larda yer alan taşınmazlar için 22/05/2013 günü en geç saat 

11.00’den itibaren,  
Açılacak ve aynı saatte pazarlık görüşmelerine başlanacak olup, bu nedenle teklif 

sahiplerinin ihale gün ve saatinde Mithatpaşa Cad. No: 14 Yenişehir/ANKARA adresinde 
bulunan Genel Müdürlüğümüz 6. Katında hazır bulunmaları gerekmektedir.  

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. İhale işlemlerini 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları 
Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde yürütmektedir. İhale işlemleri 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanununa tabi olmayıp, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. ihaleyi yapıp, yapmamakta veya 
dilediğine yapmakta, gerektiğinde teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare 
belirlenecek tarihe kadar uzatmada serbesttir. 

İhale konusu taşınmazların birine teklif verilebileceği gibi ayrı ayrı olmak koşulu ile 
birden fazlası için de teklif verilebilecektir. Ancak bu teklifler birbirleri ile ilişkilendirilecek 
herhangi bir şartı içeremez. 

5 - İhaleye katılmak için öncelikle ihale şartları belgesinin satın alınması zorunludur. İhale 
şartları belgesi;  

- Mithatpaşa Cad. No: 14    06100-Yenişehir/ANKARA adresinde bulunan Genel Müdürlük 
veznesine veya,  

- T.İş Bankası Başkent Kurumsal Şubesi Ankara nezdinde bulunan Türkiye Şeker 
Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünün TR93 0006 4000 0014 3990 0475 98 no.lu hesabına her 
biri için ayrı ayrı 150,-TL. yatırılarak ve ihale konusu taşınmazların isimleri belirtilerek alınmış 
olan, “… İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli” ifadesini içerir şekilde ve üstünde 
ihaleye katılacak olan gerçek kişi, tüzel kişi veya ortak girişim grubunun isminin de açıkça 
belirtildiği dekont karşılığında, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Pazarlama ve 
Satış Dairesi Başkanlığı (Kat 6) Mithatpaşa Cad. No: 14 Yenişehir/ANKARA adresinden temin 
edilebilir. Yatırılan bedel hiçbir surette iade edilmeyecektir. 

6 - Teklif sahipleri tekliflerini Türk Lirası cinsinden verecekler ve İhale Türk Lirası 
üzerinden peşin fiyat esasına göre değerlendirilecektir.  

7 - Özelleştirme İşlemleri KDV Dahil her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 
8 - Ayrıca 0-312-458 57 57 no.lu telefondan ve www.turkseker.gov.tr adresinden ihale ile 

ilgili bilgiler alınabilir.  
NOT : Söz konusu satış işlemi Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 07/12/2012 tarih, 8209 

yazısı ile Şirketimize verilen yetkiye istinaden yapılmaktadır. 3189/1-1 
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GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN 
ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 
Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 484,74 TL. ile en çok 38.965,44 TL. arasında değişen; 
29/04/2013 günü saat: 16.00’a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 48,47 TL, en çok 
3.896,54TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 
güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen binek oto, camlı kamyonet, otobüs ve 
römork taşıtı cinsi 26 (yirmialtı) adet araç; açık artırma suretiyle, Liman Mah. Liman Cd. No: 
28/1 Büyükliman/Antalya adresindeki ihale salonunda 30/04/2013 tarihinde saat: 09.30'da satışa 
sunulacaktır. Satışa sunulan araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye 
www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (242) (259 03 80) 
numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 
ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 
yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 
tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 
vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. 
Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. (KDV Dahil) bedel karşılığı 
Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinden alınabilir. 

İlan olunur. 3416/1-1 
—— • —— 

PERSONEL TAŞIMA (SERVİS) HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 
Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezinden: 
1 - Kurumumuzun ihtiyacı olan Personel Taşıma (Servis) Hizmeti için ilanen ihale 

edilerek kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.  
2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir.  
3 - İhaleye ait şartnameler “252 Sok. No: 41 Bayraklı/İZMİR” adresindeki Bölge 

Müdürlüğümüzden, 150,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.  
İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.  
4 - Firmaların tekliflerini en geç 13 MAYIS 2013 günü saat 10.00’a kadar Bölge 

Müdürlüğümüz Sistemler Yönetimi Birimi' ne vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.  
5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 13 MAYIS 2013 günü saat 14.00’da Bölge 

Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.  
6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.  
7 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.  
8 - Derneğimiz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir. 3515/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 
Aşağıda ada ve parsel numarası yazılı gayrimenkul. Piyade Mahallesi İmarın 45426 Ada 

4,7,8,11,15 ve 16 nolu parselleri kapsayan 85250 Nolu Parselasyon Planı 25.04.2013 tarihi 
itibarıyla Müdürlüğümüz ilan panosuna bir ay süreyle asılacaktır. 

İlanen duyurulur. 
85250 Nolu Parselasyon Planıyla uygulamaya tabi tutulan parseller: 
Piyade Mahellesi İmarın 45426 ada 4,7,8,11,15 ve 16 nolu parselleri 
 3503/1-1 

—— • —— 
Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 
1/1000 ölçekli Çamlıca Mahallesi Islah İmar Planı Belediyemiz İmar ve Şehircilik 

Müdürlüğü panosuna asılmıştır. 
İlgililere ilanen duyurulur. 3497/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/173046 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Mersin İl Özel İdaresi  İl/İlçe Mersin/Akdeniz 

Adresi 
Camişerif Mah. 5226. Sok. (Sanat 

Sokağı) No: 11 
Tel-Faks 0 324 233 43 50 - 0 324 233 43 51 

Posta Kodu  E-Mail ozelidare@mersinozelidare.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Okyanus Mühendislik ve İnşaat 

Anonim Şirketi 
 

Adresi 
İzmir 2 Caddesi No: 46/10 

Kızılay/Ankara 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
640 010 0224  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 156470  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 3516/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/20908 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Sağlık Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı) 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü İl/İlçe Gaziantep/Şahinbey 

Adresi 
Tepebaşı Mah. Hastane Sk. No: 26 

Şahinbey/Gaziantep 
Tel-Faks 0 342 220 96 14 - 0 342 220 96 22 

Posta Kodu 27010 E-Mail idari.mali@gaziantepsaglik.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Ayem Sigorta Aracılık Hizmetleri 

Limited Şirketi 
 

Adresi 

İncilipınar Mh. 36057 Nolu Sok. 

Ekip İş Merkezi No: 21 Kat: 2 D: 9 

Şehitkamil/Gaziantep 

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Şehitkamil V.D./119 051 7802  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Gaziantep Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 28606  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 3517/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/36054 

2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

Milli Eğitim Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Anadolu Üniversitesi Döner 
Sermaye İşletmesi Müdürlüğü 

İl/İlçe Eskişehir  

Adresi 
Yunusemre Kampüsü Tepebaşı 
Eskişehir  

Tel-Faks 
Tel: 222 330 43 03 

Faks: 222 330 71 63 

Posta Kodu 26470 E-Mail dosim@anadolu.edu.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Rokstar Dış Ticaret Limited Şirketi  

Adresi 
Atatürk Caddesi No: 186/2 D: 6 
Alsancak/İzmir  

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

Kordon V.D. No: 735 06 59 373  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

İzmir Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 

144038  

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No.: Herhangi bir ticaret 

veya esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   40 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2013/4428 17 Ağustos 1999 ve 12 Kasım 1999 Tarihlerinde Meydana Gelen

Depremler Nedeniyle Düzce İlinde İnşa Edilen, Ancak Çeşitli
Nedenlerle Boş Kalan İşyerlerinden 1060 Adedinin Düzce İl Özel
İdaresine Bedelsiz Olarak Devredilmesine İlişkin Karar

2013/4459 Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Fakülte ve
Yüksekokulların Kurulması ile Bazı Yüksekokulların Kapatılması
Hakkında Karar

2013/4475 İzmir Hafif Raylı Sistem 2. Aşama Projesi Tünel İşleri ile İzmirspor ve
Hatay İstasyonları İkmal İnşaatı Yapım İşinde Sözleşme Bedelinin
% 39,26'sı Kadar İş Artışına İzin Verilmesine İlişkin Karar

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Milli Eğitim Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Suat KILIÇ’ın Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
— Şeker Kotalarının Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
— İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
— Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Göller Yöresi Arkeoloji Araştırma Uygulama

ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

GENELGE
— G-20 Dönem Başkanlığı Yönlendirme Komitesi ile İlgili 2013/4 Sayılı

Başbakanlık Genelgesi

TEBLİĞ
— Gümrük Genel Tebliği (Mahrece İade) (Seri No: 2)’nde Değişiklik Yapılmasına

Dair Tebliğ (Mahrece İade) (Seri No:4)

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri
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